TRAINING & DEVELOPMENT

Helping you matter more in work and life

WAT HEEFT
2M TRAININGEN
JOU TE BIEDEN?

2M STAAT VOOR ‘TO MATTER’,
OFTEWEL: ‘ERTOE DOEN’.
Jou ertoe laten doen is onze drijfveer en
de essentie van ons werk. We zetten ons
vol energie en enthousiasme in om jou
te helpen bij je volgende carrièrestap.
Én we kunnen je als coach helpen bij
het vinden van (nieuw) werk dat op jouw
lijf is geschreven. Om ertoe te kunnen
doen, moet je namelijk ergens op je
plek zijn!
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“De trainers van 2M zetten je in je kracht
en verzorgen persoonlijke, indringende
en to-the-point trainingen die je verder helpen.”
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EEN VAN ONZE TRAININGEN
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ASSERTIVITEIT
TRAININGEN

VOLG DAN DEZE TRAINING
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Kom op, voor jezelf!
Ontdek het profijt van assertiviteit

Je herkent het misschien wel, zo’n

Hoe uit dit gevoel zich bij jou? Wat ervaar je en

moment waarvan je achteraf denkt: “Oef.. daar

wat zien anderen dan aan je? Hoe kun je op een

had ik echt beter voor mezelf op moeten komen.”

passende manier een verzoek wei-

Een verzoek weigeren, omgaan met spanningen,

geren en zelf een verzoek doen? Hoe geef je je

je grenzen aangeven - dit is voor de meeste

grenzen aan en laat je merken dat je stevig in je

mensen niet altijd even makkelijk.

schoenen staat? Dat is waarmee we aan de slag
gaan deze training. Kom op, voor jezelf!

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

WE GAAN AAN DE SLAG MET:

Als je je graag zekerder wilt voelen als je met

+ Jouw reactie bij grensoverschrijdend gedrag

andere mensen omgaat. En als je wilt ervaren hoe

+ Verzoeken doen

je je grenzen op een passende manier

+ Verzoeken weigeren

kunt aangeven.

+ ‘Nee’ zeggen
+ Non-verbale assertiviteit

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze

+ Zelfverzekerd jouw grens bewaken en aangeven

training op individuele basis, in een team of met
meerdere teams van jouw organisatie volgen.

WAT HEB JE NA
DE TRAINING BEREIKT?
WAAR GAAN WE VOOR?
+ Krijg inzicht in hoe jij reageert op confrontatie;
+ Ervaar hoe het is om assertief te handelen;
+ Ondervind hoe je zekerder overkomt
op de ander;
+ Leer zelfverzekerd ‘nee’ zeggen
als de situatie daarom vraagt.

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
Tijdens deze training zetten we spannings- en
confrontatiemomenten in scène. Wat vind jij hierin

KOM OP,
VOOR JEZELF!

ONTDEK HET PROFIJT
VAN ASSERTIVITEIT

precies lastig? Welke reactie komt als eerste bij je
op? We staan stil bij jouw ‘spanningssignalen’.
Vanuit het herkennen van dit gevoel, oefenen we
een verzoek te doen en te weigeren. Hoe zeg je
effectief en geloofwaardig ‘nee’? Je pikt concrete
tools op - bijvoorbeeld de DESC-methode om op een zelfverzekerde manier voor jezelf op
te komen.

Na de training:
+ Heb je inzicht in hoe jij op iemand reageert die
over jouw grens heengaat;
+ Weet je hoe in dat soort situaties op een
assertieve manier kan reageren;
+ Kun je zelfverzekerd ‘nee’ zeggen en sta je
steviger in je schoenen!

TRAINING OF WORKSHOP?
Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.
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OP EEN CREATIEVE MANIER LEREN
PROBLEMEN OP TE LOSSEN?
BUITEN DE BOX LEREN DENKEN?
WIL JE ERVAREN HOE JE EENS OP EEN
ANDERE MANIER KUNT VERGADEREN?
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BESLUITVORMING
EN CREATIVITEIT
TRAININGEN

VOLG DAN DEZE TRAINING
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Creatief vergaderen
Doe het eens anders en kom zo tot andere,
verfrissende ideeën en besluiten!

Bij elkaar komen om te praten, te praten, nog meer

Hoe vergader je dan wél met resultaat? En hoe kun

te praten.. in de hoop tot een goede beslissing te

je dit op een creatieve manier doen? Hoe kom je

komen waar alle betrokken partijen blij mee zijn.

samen tot frisse ideeën? Hoe maak je plannen die

Utopia? Vergaderen en samenwerken in projecten

én uitvoerbaar én origineel zijn? Hoe kom je - op een

gaat in de praktijk namelijk niet altijd even efficiënt

creatieve manier - tot een weloverwogen besluit en

en doeltreffend. Veel mensen associëren een ver-

welke tools kan je hierbij inzetten? Er is maar één

gadering dan ook niet plezier en originaliteit.

antwoord: leer creatief vergaderen!

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

WE GAAN AAN DE SLAG MET:

Als je eens op een andere, verfrissende manier

+ Creativiteit

naar een besluit toe wilt werken. En blij wordt van

+ Vergaderen leuk maken,

een groot arsenaal aan creatieve tools die je direct

want vergaderen = plezier!

de volgende dag in jouw vergaderingen en pro-

+ Creatieve vergadertools

jecten in kan zetten!

+ Komen tot kwalitatief goede besluiten

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze
training op individuele basis, in een team of met
meerdere teams van jouw organisatie volgen.

WAT HEB JE NA
DE TRAINING BEREIKT?
Na de training:

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Vul jouw toolbox met creatieve vergadertools
om effectiever én leuker te vergaderen;
+ Kom tot kwalitatief betere besluiten.

+ Heb je ervaren hoe het is om eens op een andere
manier met elkaar te vergaderen of te overleggen;
+ Heb je creatieve vergadertools toegevoegd aan
je arsenaal die je kunnen helpen om betere
besluiten te maken;
+ Kun je dit alles direct inzetten in jouw werksituatie!

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?

CREATIEF VERGADEREN

DOE HET EENS ANDERS EN KOM
ZO TOT ANDERE, VERFRISSENDE
IDEEËN EN BESLUITEN!

Met welke uitdagingen heb jij te maken in het werken in teams of projecten? Welke besluiten moet
jij op korte termijn nemen? In deze training leer je
op een creatieve manier te kijken naar deze uitdagingen. Je gaat met allerlei tools aan de slag om

TRAINING OF WORKSHOP?
Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

jouw uitdaging helder te krijgen en om daar goede
ideeën bij te bedenken. Selecteer de beste ideeën
en kom tot een uitvoerbaar en origineel besluit!

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.
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WIL JE ERVAREN HOE JE JOUW MANIER VAN
COMMUNICEREN BETER OP DE BEHOEFTEN
VAN DE ANDER KUNT AANSLUITEN?
WETEN HOE JE MEER INVLOED OP HET
GEDRAG VAN ANDEREN KUNT KRIJGEN?
OF BEN JE MISSCHIEN BENIEUWD
NAAR HOE JE HET BESTE EEN
SLECHTNIEUWSGESPREK KUNT VOEREN?

15
VOLG DAN ÉÉN VAN DEZE TRAININGEN
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Adviseren met impact

20

Hoe maak jij echt een verschil met je advies?

COMMUNICATIE
EN RELATIES
TRAININGEN

Leer beïnvloeden
Hoe kun je meer invloed en impact
op anderen uitoefenen?

17

Beter beïnvloeden begint bij jezelf
Hoe kan de Roos van Leary jou helpen om het
gedrag van een ander te sturen?
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Communiceren kun je met iedereen
Vind overeenkomsten tussen (culturele) verschillen,
communiceer effectief met de ander!

21

Klantgericht communiceren
Wie goed doet, goed ontmoet!

ADVISEREN MET IMPACT
Hoe maak jij echt een verschil met je advies?

BETER BEÏNVLOEDEN
BEGINT BIJ JEZELF
Hoe kan de Roos van Leary jou helpen
om het gedrag van een ander te sturen?

Advies geven: we doen het allemaal en vrijwel op

Hoe zorg je er nu voor dat jouw advies passend is,

Stel je voor. Je hebt een gesprek met je collega over
iets dat jij graag wilt en je merkt al snel dat het ge-

De Roos van Leary vertelt ons dat gedrag een bepaald
gedrag bij de ander oproept. Als je echt iets wilt verande-

dagelijkse basis. Gevraagd of ongevraagd, pas-

aansluit bij de vraag en daarnaast ook op een

sprek helemaal niet lekker loopt. Hij luistert niet goed

ren, moet je dus bij jezelf beginnen. En kun je zo invloed

send of niet. Iedereen kan adviseren. Maar góed

expliciete en bewuste manier gepresenteerd

uitoefenen op de ander!

adviseren is wat je noemt: een vak apart.

wordt? Hoe vergoot je je impact als adviseur?

naar wat je zegt en je boodschap komt totaal niet
over, waardoor je met lege handen overblijft. En het

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

WE GAAN AAN DE SLAG MET:

Als je wilt leren hoe je écht effectief advies

+ Gevraagd en ongevraagd advies geven

kunt geven. Hoe je impact kunt maken met je

+ Adviesstijlen en de impact op anderen

advies dus!

+ Bekende valkuilen en obstakels

is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Herkenbaar?

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?
Wil je meer leren over de voorspelbaarheid van

Een kleine kanttekening: ken je eenmaal dit wezenlijke

gedrag? En hoe je hier effectief op in kunt spelen

model van de Roos van Leary, dan herken je voortaan
elk gedrag en weet je precies hoe je hier het beste

in de interactie met de ander? Dan is deze training
geschikt voor jou.

+ Stadia van het adviesproces
Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze

+ Overtuigingskracht

training op individuele basis, in een team of met
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meerdere teams van jouw organisatie volgen.

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?
Na de training:

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Ervaar hoe je gevraagd advies geeft;
+ Leer omgaan met weerstand

+ Heb je inzicht in de manier waarop je
advies geeft;
+ Kun je de impact van jouw advies vergoten!

en miscommunicatie;
+ Leer jouw advies op zó’n manier te presen=
teren aan de ander, dat de ander hier iets mee

TRAINING OF WORKSHOP?

gaat doen.

Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
We gaan aan de slag met jouw adviesstijl en de
reactie van anderen hierop. Hoe geef jij het liefst

KOM IN ACTIE.

zowel gevraagd als ongevraagd advies? In hoe-

Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of

verre komt dit aan en wordt er ook iets met jouw

stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.

advies gedaan? Waar of van wie is dit afhankelijk?
Samen bestuderen we jouw adviesstijl en de impact hiervan. We doen concrete adviesvaardigheden op, zodat jij je klant, collega, leidinggevende
of opdrachtgever optimaal kunt ondersteunen in
zijn of haar vraag.

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze training op individuele basis, in een team of met meerdere teams van jouw organisatie volgen.

WAAR GAAN WE VOOR?
• Leer effectiever communiceren met anderen;
• Doorbreek bestaande gedragspatronen en begrijp anderen beter;
• Weet hoe je in verschillende contexten én in
interactie met de ander het beste kunt reageren;
• Ervaar hoe je je eigen gedrag kunt kiezen waarmee je ander gedrag effectief kan beïnvloeden.

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
Actie leidt tot reactie: dat is waar deze training in essentie om draait. De hele training is gebaseerd op de
Roos van Leary. Dit model laat vier standaard typen
gedragingen zien die mensen kunnen aannemen,
die ieder om een andere actie vragen.
Je leert deze verschillende typen gedragingen
herkennen. Vervolgens ga je hiermee aan de slag,
om het gedrag van jezelf te kiezen. Je ervaart wat
voor invloed dit heeft op het gedrag van de ander.
We richten dus allereerst de afstandsbediening op
onszelf, waarbij we effect hebben op het gedrag van
de ander. Je leert niet alleen wat voor gedrag tot
een bepaalde (gewenste) reactie leidt, maar je leert
ook welke non-verbale handelingen hierbij kunnen
ondersteunen.

op kunt reageren. Je kunt hierna dus niet meer terug..
maar best handig toch?

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?
Na de training:
• Kun je beter communiceren en je eigen
gedrag bewust sturen;
• Ben je beter in staat aan te sluiten bij het gedrag
van de ander en dit gedrag positief te beïnvloeden.

TRAINING OF WORKSHOP?
Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.
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Cliché, maar waar: iedereen is uniek.

Vaak gaat het omgaan met mensen die van je ver-

Soms kun je deze verschillen duidelijk zien en soms

schillen wel goed, maar soms is dit toch best nog wel

zijn ze minder goed te herkennen. Denk bijvoor-

lastig. Uit recent onderzoek blijkt ook dat je vaak effici-

beeld aan iemands ras of geloofsovertuiging, maar

enter zou kunnen omgaan met mensen die anders

ook aan competenties en persoonlijke voorkeuren.

zijn dan jij.

Hoe ga je dan om met diversiteit en bijvoorbeeld

Dit zijn sociaal initiatief, openmindedness en cul-

culturele verschillen? Hoe zorg je er nu voor dat

turele empathie. Deze ‘voorspellers’ voor efficiënte

je - ondanks verschillende (culturele) achtergron-

(interculturele) interactie, zijn vaardigheden die je

den - effectief kunt communiceren samen? Wat

goed kunt aanleren. En daar gaan we dan ook mee

maakt interactie eigenlijk effectief en welk gedrag

aan de slag!

is hierin nodig?

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?
VOOR WIE IS DEZE TRAINING?
Als je graag wilt leren om op een efficiënte en
prettige manier om te gaan met anderen die een
andere (culturele) achtergrond hebben.

Aan het eind van de training:
+ Ken je de drie belangrijkste factoren voor
efficiënt (intercultureel) contact;
+ Kun je deze effectief toepassen in jouw
interactie met allerlei verschillende mensen;

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze
training op individuele basis, in een team of met

+ Ervaar je de meerwaarde van effectieve
(interculturele) communicatie.

meerdere teams van jouw organisatie volgen.

TRAINING OF WORKSHOP?
WAAR GAAN WE VOOR?

COMMUNICEREN
KUN JE MET IEDEREEN
VIND OVEREENKOMSTEN TUSSEN
(CULTURELE) VERSCHILLEN,
COMMUNICEER EFFECTIEF
MET DE ANDER!

+ Ontdek hoe je sociaal initiatief, (culturele)
empathie en openmindedness kunt vergroten;

Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

+ Leer effectiever (intercultureel) communiceren.

KOM IN ACTIE.
WAT GAAN WE PRECIES DOEN?

Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of

We zoeken antwoord op de vraag: hoe kun je op

stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.

een effectieve manier met verschillende mensen
omgaan? We kijken eerst naar diversiteit in zijn algemeenheid en gaan hierbij specifiek in op culturele diversiteit. Er zijn een aantal factoren die culture
interactie effectief of minder effectief maken.
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LEER BEÏNVLOEDEN

Hoe kun je meer invloed en impact op anderen uitoefenen?

Wie goed doet, goed ontmoet!

Sommige mensen kunnen het zó goed, dat je vol

Wat zorgt er nou precies voor dat je aan hun lippen

Hoe klantgericht ben jij? Als je op een actieve,

klanten zich meestal ook positief op. Zo hebben

bewondering zit te kijken: mensen beïnvloeden.
Ze praten vol enthousiasme met hun leidinggevende,

hangt? Wat maakt dat een bepaalde aanpak wel of
niet werkt? Wat voor rol heeft de context op het be-

efficiënte en persoonlijke manier omgaat met je

jullie allebei baat bij klantgerichtheid en kan dit

collega’s en klanten, die al snel warmlopen van

invloedingsproces? Hoe kun je gedrag beïnvloeden

klant, dan speel je in op zijn of haar behoeften.
En als je een positieve houding hebt, stellen je

veel goeds opleveren! Een echte win-win-situatie
dus. Maar hoe krijg je dit nou voor elkaar?

de ideeën.

en welke strategieën kun je hiervoor toepassen?

Ontdek wat jouw beïnvloedingsvoorkeuren zijn

Je leert je eigen beïnvloedingsstijl herkennen.

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

en ga aan de slag met concrete strategieën en

Je gaat aan de slag met jouw persoonlijke voor-

Als je met klanten werkt en graag wilt leren hoe je

WAT HEB JE NA DE TRAINING
BEREIKT?

methoden om - afhankelijk van de persoon en

keuren en met de beïnvloedingsstrategieën die

op een klantgerichte manier met ze kunt omgaan.

Na de training:

context - die ander ook warm te krijgen voor jóuw

het beste bij jou aansluiten. Je leert hoe je meer

ideeën!

invloed en impact op anderen uitoefent. Door te
doen en te experimenteren, ervaar je wat bij je
past en wat dit met de ander doet.
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KLANTGERICHT COMMUNICEREN

+ Weet je wat een klantgerichte houding is;
Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze
training op individuele basis, in een team of met
meerdere teams van jouw organisatie volgen.

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?
Als je in je werk situaties tegenkomt waarop je
invloed wil uitoefenen, zodat je anderen meekrijgt

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?

in je plannen.

Na de training:
+ Kun jij je leidinggevende, collega’s of klanten

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze

overtuigen van jouw ideeën;

training op individuele basis, in een team of met

+ Heb je een groot arsenaal aan

meerdere teams van jouw organisatie volgen.

beïnvloedingsvaardigheden tot je beschikking;
+ Krijg je anderen makkelijker mee door een
passende beïnvloedingsstrategie te gebruiken.

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Leer hoe je op de juiste manier invloed op de
ander kunt uitoefenen;
+ Ervaar hoe je de ander kunt overtuigen van
jouw visie en/of standpunten.

binnen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
We behandelen de meest gebruikte en meest re-

KOM IN ACTIE.

cente methodes en technieken op het gebied van

Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of

gedragsbeïnvloeding. Zoals het ASE model: een

stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.

veelgebruikte methode voor het beïnvloeden van
gedrag. Ook ga je aan de slag met de beïnvloedingswapens van Cialdini.

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Ervaar hoe je klantvriendelijk overkomt op
de ander;
+ Ontdek hoe jouw eigen kwaliteiten de basis
voor klantgerichtheid kunnen vormen.

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
We besteden aandacht aan de drie elementen en
gedragskenmerken van klantgerichtheid: communicatieve vaardigheden, houdingsaspecten en
sensitiviteit.

TRAINING OF WORKSHOP?
Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen

+ Heb je ervaren welke vaardigheden je hiervoor
kunt toepassen in de praktijk;
+ Ben je in staat om klantgericht te
communiceren.

Je leert denken vanuit de positie van de klant en
hoe je hierin als professional gelijkwaardig bent.
We onderscheiden de vijf K’s van een klantgerichte houding en ontdekken de meetlat van de klant.
Tot slot kijken we: hoe kunnen we klachten van
klanten goed afhandelen?

TRAINING OF WORKSHOP?
Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.
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BEN JE BENIEUWD HOE JOUW TEAM
EFFICIËNTER OF MISSCHIEN WEL
ZELFSTUREND KAN GAAN WERKEN, WAARIN
IEDERS TALENT BENUT WORDT?
WIL JE ONTDEKKEN HOE JE VAN EEN
VERANDERING EEN SUCCES KUNT MAKEN?
OF HELDERDER VOOR OGEN KRIJGEN WELKE
MARKETING EN STRATEGIE JE BINNEN JOUW
ORGANISATIE KUNT INZETTEN?

23

LEIDERSCHAP
EN INVLOED

VOLG DAN ÉÉN VAN DEZE TRAININGEN
24

TRAININGEN

25

Competent leidinggeven

26

Weerstand in veranderprocessen

Je hoeft niet als leider te worden geboren,

Hoe kun jij van een veranderproces

om een competent leider te zijn!

een succes maken?

Marketing en strategie
Welke marketingstrategie past het beste
bij jou en jouw klant?

27

Procesmanagement
Krijg de kunst van efficiënter werken onder de knie

COMPETENT LEIDINGGEVEN
Je hoeft niet als leider te worden geboren, om een competent leider te zijn!

Welke marketingstrategie past het beste bij jou en jouw klant?
Bij marketing draait het om het creëren van lang-

De beste marketing is het verkopen van jouw passie.

In onze maatschappij nemen we allemaal wel-

Gelukkig is (beter) leidinggeven iets wat je kunt

durige relaties met klanten op basis van een toe-

Hoe vertaal je dit naar voordelen voor de klant,

eens de rol van leider op ons: of je nou manager,

leren en ontwikkelen. Word een competente leider

werknemer of zzp’er bent. Beter worden in leiding-

die niet alleen bewust is van wat hij of zij moet

gevoegde en onderscheidende waarde. Er bestaan
vele managementtheorieën en er zijn veel keuzes

oftewel: wat zijn deze ‘buying reasons’?
En hoe ontdek je die?

geven kan dan ook geen kwaad!

doen of laten. Maar ook hoe jouw natuurlijke eigenschappen, persoonlijkheid en kwaliteiten kunnen
helpen bij het nemen van de leiding!
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MARKETING EN STRATEGIE

mogelijk in strategie. Maar welke rode draad vind je in
marketingstrategie? Welke keuzes kun je maken? En
hoe leer je vervolgens de juiste strategie te kiezen die

Door te kijken naar de laatste managementtheorieën
en naar jóuw onderscheidende waarde, weet je na

past bij jou en de klant?

deze training hoe jouw marketingstrategie eruitziet!

Jouw marketingplan vertalen in duidelijke communicatie richting de markt zorgt ervoor dat je denkt

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

Met het model van Quinn kijken we naar acht lei-

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

Als je wilt weten welke kwaliteiten je kunt inzetten

derschapsrollen en ga je op zoek naar de leider-

Als je wilt weten hoe je een marketingstrategie kunt

om een zo competent mogelijke leider te zijn. Als

schapsrol die het beste bij jou past. Tot slot ga je

je mensen wilt kunnen inspireren en motiveren

aan de slag met het ontwikkelen van de kwalitei-

om het beste uit zichzelf te halen, om samen een

ten die je al hebt, om zo een (nog) competent(er)

resultaat te kunnen behalen.

leider te worden!

ontwikkelen. En als je wilt weten hoe je een marketingproces inricht, waarmee je effectief jouw product
in de markt kunt zetten - of je nu ondernemer bent
of in een organisatie werkt!

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze
training op individuele basis, in een team of met

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?

meerdere teams van jouw organisatie volgen.

Aan het einde van de training:

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze training op individuele basis, in een team of met meerdere teams van jouw organisatie volgen.

+ Kom te weten welke manier van leidinggeven
het beste past bij jou en de context;

+ Ben je bewust van jouw leiderschapsrol;

WAAR GAAN WE VOOR?

+ Weet je hoe jij met jouw talenten een

+ Leer modellen van marketingstrategie kennen;
+ Ontdek hoe je jouw marketingproces praktisch in
kunt richten in jouw organisatie of werk;
+ Leer strategische keuzes te maken aan het begin
van dit proces;
+ Ontdek hoe je een effectief marketingplan kunt
maken.

competent leider kunt zijn - en dit direct al op
jouw aankomende werkdag!

+ Ontdek wat wel en wat juist niet werkt wanneer
je in een leidinggevende positie zit;
+ Word ervan bewust welke kwaliteiten jij in kunt
zetten om competent leiding te geven.

TRAINING OF WORKSHOP?
Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of laag-

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?

drempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

Wat maakt iemand een goede leider? We gebruiken verschillende visies op leiderschap en kijken
naar de competenties die een goede leider in zich

KOM IN ACTIE.

heeft. Vervolgens zoomen we in op jou als leider:

Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of

welke talenten heb jij in je om competent te kun-

stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.

nen leidinggeven? We maken daarin een uitstap
naar hoe jij een ‘mindful leider’ kan zijn, waarbij je
niet top down leidinggeeft, maar ruimte biedt om
leiderschap van binnenuit mogelijk te maken.

voor jou te kiezen in plaats van voor de concurrent
die hetzelfde aanbiedt. Met passende tools, zoals
het ‘AIDA-model’, zet je jouw marketingplannen om
in actie richting jouw doelgroep. Hierbij leid je ze van
aandacht richting focus en krijg je ze uiteindelijk in
actie!

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?

+ Weet je wat iemand een goede leider maakt;

WAAR GAAN WE VOOR?

vanuit klantvoordelen en redenen voor de klant om

Na de training:
+ Ken je een aantal modellen van marketing;
+ Ben je in staat deze integraal te bekijken en
elementen in te zetten die passen bij jouw
organisatie en klantendoelgroep;
+ Heb je alle tools in handen om zelf een effectief
marketingplan te maken!

TRAINING OF WORKSHOP?
WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
Met marketingmodellen zoals het ‘business model
canvas’ leer je in deze training beter begrijpen wat
marketingstrategie is en hoe je deze inzet. Eén van
de uitgangspunten hiervan is keuzes maken over
bijvoorbeeld wat voor relatie je met de klant wilt. En
hoe je vervolgens centrale waardepropositie voor
de klant bepaalt. Hoe verhoudt deze zich tot jouw
interne en externe organisatie? We maken een visuele map van jouw eigen organisatie en vullen deze
samen in, om zo jouw marketingplan vorm te geven!

Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of
laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.
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WEERSTAND IN
VERANDERPROCESSEN

PROCESMANAGEMENT
Krijg de kunst van efficiënter werken onder de knie

Hoe kun jij van een veranderproces een succes maken?
‘De enige constante is verandering’. Dit is een uitspraak
die ook vaak geldt binnen organisaties en bedrijven.
Als je er als organisatie naar streeft om je constant te
verbeteren, brengt dit namelijk veel veranderingen
met zich mee: verbeterprogramma’s, klantgerichter
werken, kostenreducties, een cultuurverandering..
Verandermanagement is aan de orde van de dag. Toch
lijkt een verandering doorvoeren vaak makkelijker dan

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?

Als je wilt weten hoe je op een goede manier kunt
omgaan met weerstand op de werkvloer en hoe
je veranderprocessen binnen jouw organisatie het
beste kunt begeleiden.

Na de training:
+ Begrijp je waar weerstand tegen verandering van
medewerkers vandaan komt;
+ Ken je tools om hiermee om te gaan;
+ Weet je hoe je weerstand kunt voorkomen, maar
ook kunt accepteren;
+ Zie je in dat weerstand niet alleen maar
negatief is, maar ook positief kan zijn en veel
waardevolle en nuttige informatie kan geven;
+ Kun je hierdoor de veranderprocessen binnen
jouw organisatie succesvoller laten verlopen!

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze
training op individuele basis, in een team of met
meerdere teams van jouw organisatie volgen.
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het daadwerkelijk is. Vaak stuit je bij een verandering
op weerstand van mensen uit de organisatie. Zo
vinden medewerkers het bijvoorbeeld onduidelijk wat
er anders of beter moet of zijn de afspraken over de
verandering onduidelijk. Hoe begeleid je medewerkers
zo goed mogelijk tijdens een verandering? En hoe
voorkom of accepteer je weerstand? Daar kom je
tijdens deze training achter!

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Leer inzien dat weerstand voor of tijdens een
verandering niet altijd negatief hoeft te zijn, maar
dat je het ook positief en informatief kunt zien;
+ Kom er achter op wat voor manieren je weerstand
kunt accepteren en hoe je hiermee om kunt gaan.

TRAINING OF WORKSHOP?
Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of
laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
Tijdens deze training gaan we aan de slag met
weerstand. Wat is weerstand precies en wat maakt
dat mensen weerstand vertonen? Je leert inzien dat
weerstand een normale reactie is, wanneer mensen
het gevoel hebben dat ze moeten veranderen
of veranderd worden. We leren te kijken naar de
positieve kanten van weerstand en komen erachter
welke waardevolle informatie er uit weerstand te
halen valt.
Daarnaast krijg je - met de interventiestrategie van
onder andere Kotter en Schlesinger - praktische
tips over hoe je om kunt gaan met weerstand op
de werkvloer. Het zogenoemde ‘WWK-model’ laat
zien dat het belangrijk is dat de medewerkers die
weerstand vertonen mede-eigenaar worden van
de verandering. Bovendien blijkt communicatie
in veel gevallen de sleutel tot een succesvollere
verandering.

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.

Zo snel en efficiënt mogelijk kunnen werken: daar
zorgt procesmanagement voor. En dit niet alleen
om kosten te besparen, maar ook om werknemers
tevreden te houden en hen te laten groeien. Geen
wonder dat procesmanagement zo belangrijk is
binnen veel organisaties en bedrijven!

Hoe wordt procesmanagement precies toegepast
in jouw organisatie? Hoe kunnen de processen
in jouw organisatie verbeterd, geanalyseerd en
geoptimaliseerd worden? Daar leer je in deze training
meer over!

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?

Als je meer wilt weten over (de praktijk van)
procesmanagement - of je nu manager of
leidinggevende bent of een hele andere functie
hebt.
Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze
training op individuele basis, in een team of met
meerdere teams van jouw organisatie volgen.

Na afloop van de training:
+ Ken je de theorie achter procesmanagement;
+ Weet je hoe je procesmanagement - met behulp
van één of meer modellen - door kunt voeren in
de praktijk;
+ Kun je efficiënter werken;
+ Weet je hoe je om moet gaan met eventuele
moeite bij verandering.

WAAR GAAN WE VOOR?

TRAINING OF WORKSHOP?

+ Ontdek hoe je processen in bedrijven en
organisaties kunt managen;
+ Krijg inzicht in de theorieën, modellen en
technieken die van procesmanagement een succes
maken;
+ Leer hoe procesmanagement in jóuw bedrijf of
organisatie kan werken.

Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of
laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
Wat is procesmanagement nu precies? En wat voor
verschillende soorten processen zijn er eigenlijk?
We zoeken antwoorden op die vragen en staan stil
bij de PDCA-cyclus: ook wel bekend als de ‘plan-docheck-act-cyclus’ van procesmanagement.
Verder gebruiken we de ‘Lean-methode’, waarmee
je in vijf stappen de kwaliteit van de processen
binnen jouw organisatie of bedrijf kunt verbeteren.
‘Lean Management’ en ‘de systeemtheorie’ zijn
verder begrippen waar je mee kennismaakt.
Ook ontdek je hoe belangrijk het is dat medewerkers
bevlogen en deskundig zijn om een proces optimaal
te kunnen laten verlopen. Hoe kun je dit voor elkaar
krijgen? Ook hiermee gaan we aan de slag.

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.
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WIL JE MEER OP DE REGISSEURSSTOEL VAN JE EIGEN LEVEN GAAN
ZITTEN?
BENIEUWD NAAR WAT JOU NU
EIGENLIJK DRIJFT IN HET LEVEN?
OF WETEN WAT DE KRACHT VAN
JOUW MINDSET, PERFECTIONISME
EN OPTIMISME KAN ZIJN?

29

PERSOONLIJKHEID
EN ONTWIKKELING
TRAININGEN

VOLG DAN ÉÉN VAN DEZE TRAININGEN
42

De kracht van optimisme

45

Maak van jouw halflege glas een halfvol glas!

43

44

Haal het beste uit je perfectionisme

Versterk je 21e eeuwse vaardigheden
Leer meebewegen met wat deze tijd van je vraagt!
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Wat motiveert jou?

Laat perfectionisme voor je werken – in plaats van je

Ontdek het belang van motivatie en ga op zoek

tegenwerken!

naar jouw eigen drijfveren, waarden en passie!

Ontwikkel je mindset

47

Wie zijn jouw ‘ikken’?

Hoe helpt jouw mindset bij progressiegericht werken

Leer jezelf (nog) beter kennen en begrijpen met de

en succesvol zijn in wat je doet?

Voice Dialogue-methode!

Iedereen heeft ze wel in zijn of haar omgeving:
succesvolle mensen. Mensen die zich altijd maar
lijken te ontwikkelen, duidelijke doelen voor
ogen hebben, weten wat ze willen, proactief zijn,
zichzelf door en door lijken te kennen en altijd
precies lijken te stoppen op het hoogtepunt.

Maar hoe werkt dit eigenlijk? Wat maakt dat deze
mensen zo succesvol zijn? Stephen Covey - door
veel mensen gezien als dé autoriteit op het gebied
van persoonlijk leiderschap - heeft hier een hele
duidelijke visie op.

Met zijn beschreven gewoonten van succesvolle
mensen als rode draad door deze training heen, ga
jij op zoek naar wat mensen succesvol maakt. En
misschien nog wel belangrijker, je krijgt antwoord
op de vraag: wat kan eraan bijdragen dat ik
succesvol(ler) word?

Hoe kun jij deze eigenschappen toepassen in je
eigen leven? Durf jij de regie te pakken en kritisch te
kijken naar je eigen gedrag?

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

Na de training:
+ Weet je wat iemand succesvol maakt;
+ Heb je een visie op wat bijdraagt aan succes;

Als je graag meer wilt weten over wat mensen
succesvol maakt, hoe je zelf de regie en leiding kunt
pakken over je eigen leven en hoe je het beste uit
jezelf haalt!
Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze
training op individuele basis, in een team of met
meerdere teams van jouw organisatie volgen.

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Leer welke eigenschappen bijdragen aan succes;
+ Kom erachter hoe jij het maximale uit jezelf
kunt halen.

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?

PERSOONLIJK
LEIDERSCHAP

PAK DE REGIE OVER JOUW
EIGEN LEVEN EN HAAL
ERUIT WAT ER IN ZIT!

Wat maakt iemand succesvol? En wat is succes
voor jou? Tijdens deze training maken we kennis
met karakterkenmerken die samenhangen met
succes. Aan de hand daarvan kijk je naar kenmerken
daarvan die jij al bezit en factoren die jouw succes
juist in de weg kunnen zitten. Je kijkt naar jezelf én
naar de toekomst en ontdekt hoe je het maximale
uit jezelf kunt halen.
Tijdens deze training houden we - als liefhebbers
en ervaringsdeskundigen van deze theorie - de
gewoonten van Covey aan als leidraad. Covey
beschrijft veel gewoonten die bijdragen aan succes,
die we jou niet willen onthouden. ‘Begin met het
einde voor ogen’ is bijvoorbeeld zo’n gewoonte,
die je na doet denken over waar je heen wilt met je
leven.

+ Weet je waar je naartoe wilt;
+ Kun je jezelf proactief opstellen;
+ Heb je zicht op hoe je jezelf verder kunt
ontwikkelen.

Maar wees gewaarschuwd: als je deze inzichten
hebt opgedaan en de gewoonten van Covey
eenmaal onder de knie hebt, sta je voortaan
waarschijnlijk héél anders in het leven (zo hebben
we het zelf tenminste ervaren)!

TRAINING OF WORKSHOP?
Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of
laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.
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ONTWIKKEL JE MINDSET

Hoe helpt jouw mindset bij progressiegericht werken en succesvol zijn
in wat je doet?

Leer meebewegen met wat deze tijd van je vraagt!

We leven in de 21e eeuw: een interessante tijd die bol

Creatief denken, samenwerken en problemen oplossen

heel mooi, maar hoe kijk jij zelf naar ontwikkeling en

staat van allerlei (technologische) ontwikkelingen en
innovaties in de huidige kennis- en netwerksamenle-

zijn voorbeelden van deze vaardigheden. Welke vaardigheden zijn nog meer belangrijk om bij te blijven in de 21e

gerichte mindset vormt hiervoor de basis: de mindset

hoe ontwikkel je deze mindset? Daar ga je in deze

ving. Als je niet achter wilt raken en mee wilt doen, moet

eeuw? Hoe kunnen deze vaardigheden jouw positie op de

hebben dat je altijd in staat bent om te verbeteren.

training mee aan de slag!

je voortdurend kunnen inspelen op deze veranderingen.
De competenties en vaardigheden die hiervoor essenti-

arbeidsmarkt versterken? Of ervoor zorgen dat je straks
beter voorbereid bent op je studie? Ontdek het tijdens

eel zijn, noemen we de ‘21e eeuwse vaardigheden’.

deze training!

Betekenisvolle progressie boeken, dat wil iedereen

kunt gaan met wat werkt voor jou. Dit klinkt natuurlijk

wel. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Een progressie-

Dat je zelfstandig vooruitkomt en doelbewust bezig

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

in wat je doet? Je krijgt hiervoor praktische tools

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?

Als je wilt leren hoe je een mindset kunt ontwikke-

aangereikt. Zo ga je bijvoorbeeld aan de slag met

Als je meer wilt weten over de 21e eeuwse-vaardig-

Na de training:

len om meer progressiegericht te werk te kunnen

de progressiegerichte schaalvraag en de 7-stappe-

gaan. Maar let op: dit werkt alleen als je zelf intrinsiek

naanpak van NOAM.

heden en als je je wilt ontwikkelen in deze vaardigheden. Voor jezelf, of bijvoorbeeld je studie of je
positie op de arbeidsmarkt.

gemotiveerd bent om dit te leren!
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VERSTERK JE 21 E EEUWSE
VAARDIGHEDEN

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze trai-

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?

ning op individuele basis, in een team of met meer-

Na afloop van de training:

dere teams van jouw organisatie volgen.

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze training op individuele basis, in een team of met meerdere teams van jouw organisatie volgen.

+ Weet je wat er van jou verwacht wordt op de
arbeidsmarkt;
+ Ben je vaardiger in de 21e eeuwse-vaardigheden;
+ Weet je waar je talenten liggen;
+ Ben je klaargestoomd voor de veranderende
arbeidsmarkt of ben je beter klaargestoomd voor
de studie van jouw dromen!

+ Weet je wat een progressiegerichte mindset is;
+ Weet je hoe deze mindset eraan kan bijdragen

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Leer wat een progressiegerichte mindset
kenmerkt;
+ Ervaar hoe je deze mindset ook daadwerkelijk
kunt ontwikkelen en toepassen in jouw
dagelijks leven.

dat je floreert en het beste uit jezelf haalt;
+ Ervaar je dat jouw manier van kijken naar ontwikkeling bepalend is voor je overtuigingen over je
eigen ontwikkelbaarheid en die van anderen;
+ Heb je praktische tools in handen waarmee je

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
progressiegerichte mindset. Daarnaast behande-

TRAINING OF WORKSHOP?

len we twee verschillende denkstijlen: de vaste

Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen

mindset en de groeimindset. Wat maakt het dat

binnen een verdiepende training (2 dagen) of

een groeimindset zo nuttig is en dat het ervoor kan

laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

zorgen dat het een verschil maakt tussen stagneren en vooruitkomen?

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of

We ervaren dat de manier waarop jij kijkt naar
intelligentie en vaardigheden in hoge mate bepalen
hoe deze zich zullen ontwikkelen en hoe succesvol
jij bent. Wat maakt dat mensen zich willen verbeteren? En hoe kun je daadwerkelijk beter worden

+ Krijg meer zicht op wat er van jou verwacht wordt,
wie je bent en wat je wilt;
+ Vind meer aansluiting tussen wat er van je
gevraagd wordt en wat jij al in huis hebt.

jouw ontwikkelde mindset direct de volgende dag
op jouw werk en in jouw leven kan toepassen.

In deze training gaan we in op de definitie van een

WAAR GAAN WE VOOR?

stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
Tijdens deze training maken we uitgebreid kennis
met de 21e eeuwse-vaardigheden, ook wel ‘soft
skills’ genoemd. Je leert inzien dat het geen losstaande elementen zijn, maar dat ze allemaal met
elkaar samenhangen. Met het model ‘21e eeuwse-vaardigheden’ gaan we in op alle afzonderlijke
vaardigheden, die jou de kans bieden beter mee te
bewegen met wat de arbeidsmarkt van je vraagt.
We besteden aandacht aan alle 21e eeuwse-vaardigheden. Je kunt hierbij denken aan sociale
vaardigheden, zelfregulatie, timemanagement en
kritisch denken. Uiteraard ga je ook aan de slag met
de vaardigheden probleemoplossend en creatief
denken en ga je dieper in op wat jouw talenten, drijfveren en doelen zijn.

TRAINING OF WORKSHOP?
Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.
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BENIEUWD NAAR HOE JIJ MET STORYTELLING
HET PUBLIEK VAN JOUW PITCH OF PRESENTATIE
KUNT RAKEN?
WETEN HOE JIJ JOUW EERSTE INDRUK ZO
POSITIEF MOGELIJK KUNT MAKEN?
WIL JE ONTDEKKEN HOE JE ANDEREN KUNT
INSPIREREN MET WIE JIJ BENT EN WAT JE DOET?

35

PRESENTATIE
TRAININGEN

VOLG DAN ÉÉN VAN DEZE TRAININGEN
35

De inspiratiefactor

38

Hoe kun jij een inspiratie vormen voor anderen?

Versterk jouw eerste indruk
Laat een positieve eerste indruk achter
en laat zien wie je bent!

37

Sprankelend spreken
Hoe kun jij een blijvende indruk maken
met jouw boodschap?

39

De magie van storytelling
Overtuig met jouw pitch en presentatie
met een verhaal dat raakt!

DE INSPIRATIEFACTOR
Hoe kun jij een inspiratie vormen voor anderen?

Wil je ontdekken wat jou inspireert? En wil je leren

de slag met de persoon die jou inspireert, waar

hoe je anderen kunt inspireren? Jij bent je eigen

jij je inspiratie uithaalt en hoe je daarmee van

inspiratie en mensen kunnen jou zien als inspirerend

meerwaarde kan zijn voor jezelf en de ander.

persoon. Maar wat is die inspiratiefactor precies?

Wees geen blaadje dat met de wind meewaait,

Veel mensen vinden Máxima bijvoorbeeld leuk. Maar

durf jezelf en de dingen waar je mee bezig bent

hoe komt dat eigenlijk? We gaan in deze training aan

te laten zien!

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

WE GAAN AAN DE SLAG MET:

Hoe kun jij een blijvende indruk maken met jouw boodschap?

Als je voor een groep staat,
let iedereen op je. Met alles wat je
uitzendt - verbaal en non-verbaal vertel je iets.

Maar met alleen ‘iets vertellen’ ben je er nog niet. Want
hoe zorg je er nou voor dat jouw boodschap overkomt
op het publiek én blijft kleven? Dat ze op het puntje
van hun stoel zitten terwijl jij spreekt en je een sterke
indruk achterlaat? Leer sprankelend spreken!

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

WE GAAN AAN DE SLAG MET:

ls je meer wilt leren over inspiratie, wat er voor

+ Goede sprekers analyseren

Als je zó wil leren spreken dat het overkomt. En als

+ Goede sprekers analyseren

zorgt dat iemand inspirerend overkomt en hoe je

+ Jouw eigen ervaringen inzetten om anderen

je op een vernieuwende, interactieve én hele eigen

+ Jouw eigen ervaringen inzetten om anderen

zelf inspirerend voor anderen kunt zijn.

te inspireren
+ Denken vanuit jouw doelgroep
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SPRANKELEND SPREKEN

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze

+ Verschillende zintuigen bedienen

training op individuele basis, in een team of met

+ Je doelgroep raken

meerdere teams van jouw organisatie volgen.

+ Non-verbaal spreken
+ De inhoud van je boodschap samenstellen:
wat is de rol van retorica?

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Krijg vat op de inspiratiefactor;

+ Zorgen dat jouw boodschap blijft plakken:
de plakfactor!

+ Ontdek wat jou inspireert;
+ Ervaar hoe jij op een authentieke manier
anderen kunt inspireren en jezelf kan laten zien.

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?
+ Je hebt zicht op jouw inspiratiefactor;

manier de aandacht wil pakken en vasthouden - of je
nu een beginner of professional bent.

+ Verschillende zintuigen bedienen
Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze trai-

+ Je doelgroep raken

ning op individuele basis, in een team of met meer-

+ Non-verbaal spreken

dere teams van jouw organisatie volgen.

+ De inhoud van je boodschap samenstellen:
wat is de rol van retorica?

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Ervaar hoe je sprankelend kunt spreken;

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
We zoeken antwoorden op de vragen:

+ Je kunt jouw enthousiasme overbrengen aan

+ Zorgen dat jouw boodschap blijft plakken:
de plakfactor!

+ Leer contact te maken met je publiek en voor
beweging en interactie te zorgen;
+ Bereik dat jouw boodschap daadwerkelijk
blijft plakken.

+ Je weet wat jij kunt doen binnen je huidige werk
om deze inspiratiefactor te vergroten;

te inspireren
+ Denken vanuit jouw doelgroep

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?
Na de training:
+ Herken je presentatietechnieken en kun je deze
zelf toepassen in het overbrengen van jouw

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
Wat doen andere sprekers die jou inspireren? Welke

boodschap;
+ Kun je hartslag aan je presentatie geven, door

methoden en technieken gebruiken zij om hun

authentiek en origineel te zijn. Zo ben je verzekerd

+ Wat is inspiratie?

publiek te raken? Hoe zetten zij persoonlijke verhalen

van het achterlaten van een blijvende indruk!

+ Wat en wie inspireert jou?

in om hun boodschap kracht bij te zetten? Wat kun jij

anderen en een blijvende indruk achterlaten.

+ Waar ligt jouw passie?

HOE LANG DUURT DEZE TRAINING?

+ In hoeverre ben jij bevlogen?

Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen

+ Je weet waar je goed in bent. Maar hoe kun je
dit op een inspirerende manier laten zien?

binnen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

+ Hoe neem je een positie in?
+ Hoe breng je je enthousiasme over?

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.

van hen leren?

TRAINING OF WORKSHOP?
Op basis van wat we zien bij anderen, leren we zelf

Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen

spreken en presenteren. Dat betekent: veel oefenen

binnen een verdiepende training (2 dagen) of laag-

en zelf ervaren. Leer je persoonlijke ervaringen in een

drempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

verhaal te vertellen en vraag jezelf continu af: wat kan
mijn doelgroep met dit verhaal?

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of

Bedien verschillende zintuigen en ervaar hoe je
anderen kan raken.

stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.
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VERSTERK JOUW
EERSTE INDRUK

DE MAGIE VAN STORYTELLING

Laat een positieve eerste indruk achter en laat zien wie je bent!

De eerste 30 seconden zijn bepalend in een sollicitatie-

De eerste indruk vormt een cruciale rol in de beoor-

Wanneer weet een verhaal jou te raken? Als er

Als je een boodschap over wilt brengen als onderdeel

gesprek. De ander heeft zich in een razend tempo al een

deling van mensen. Hoe kun jij een goede eerste

vooral feiten en cijfers genoemd worden? Of

van je communicatie of presentatie, dan werkt het

indruk achterlaten en jezelf laten zien zoals je bent?

als het gaat over echte mensen, emoties en

vertellen van een verhaal dan ook vaak heel sterk. Hoe

Hoe zorg je ervoor dat je zichtbaar bent voor ande-

gevoelens? Waarschijnlijk dat laatste. Je herkent

kun jij storytelling inzetten om je boodschap kracht bij

ren? Daar kom je in deze training achter!

jezelf in zo’n verhaal, het spreekt tot je verbeelding

te zetten? Hoe kun je mensen raken met jouw verhaal?

en doet iets met je. Verhalen verbinden!

Ontdek wat storytelling kan doen!

beeld van jou gevormd, nog voordat je iets gezegd hebt.
Dat is zelfs wetenschappelijk bewezen. Welke eerste
indruk laat jij achter?

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

Tijdens deze training besteden we natuurlijk ook

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

Wil jij dat eruit halen wat erin zit en je verhaal

Als je graag meer wilt weten over hoe je jezelf kunt

aandacht aan situaties waarin eerste indrukken een

Als je wel eens een pitch of presentatie geeft en

gebruiken om jouw pitch of presentatie te verster-

laten zien en een goede indruk kunt achterlaten.

grote rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan een sollicita-

benieuwd bent wat storytelling voor toegevoegde

ken? Kom dan naar deze training!

tiegesprek of een acquisitiegesprek. Hoe kom je zo

waarde kan hebben in het bekrachtigen van jouw

goed mogelijk voor de dag in zulke situaties?

boodschap. Of je nu al een echte verhalenverteller

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze
training op individuele basis, in een team of met
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Overtuig met jouw pitch of presentatie met een verhaal dat raakt!

meerdere teams van jouw organisatie volgen.

bent of nog niet - in iedereen schuilt een verhalen-

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?

verteller!

Na de training:

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Ervaar wat de eerste indruk is die anderen van
jou hebben;
+ Leer enkele theorieën kennen over
‘de eerste indruk’;
+ Kom erachter hoe je zichtbaar bent voor
anderen en uitstraalt wat je graag wilt uitstralen.

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
Dat mensen zich indrukken vormen van andere
mensen en zelf proberen zo goed mogelijk voor de
dag te komen, is niks nieuws. In deze training staan
we dan ook uitgebreid stil bij het vormen van indrukken en het indruk maken zelf. Je gaat na welke
mensen op jou een positieve indruk achterlaten en
gaat op zoek naar wat er nou precies voor zorgt dat
die mensen deze indruk achter laten.
Je leert hoe de eerste indruk tot stand komt en wat

+ Snap je de theorie achter ‘de eerste indruk’;

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze

+ Weet je welke factoren een rol spelen bij het

training op individuele basis, in een team of met

wel of niet hebben van een goede eerste
indruk van iemand;
+ Zie je in welke indruk jij achterlaat;
+ Kun je tools inzetten bij het versterken van je
positieve eerste indruk, zonder dat je daardoor
jezelf uit het oog verliest;
+ Ben je op een positieve manier zichtbaar

meerdere teams van jouw organisatie volgen.

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Ontdek de eigenschappen van een verhaal
dat raakt;
+ Leer verhalen te vertellen in een pitch of
presentatie om jouw boodschap over te

+ Weet je hoe je anderen een boodschap kunt
laten ervaren, hoe je hen bij jouw boodschap
kunt betrekken en ze van jouw boodschap kunt
overtuigen;
+ Weet je hoe je mensen kunt aanzetten tot
nadenken;
+ Heb je de verhalenverteller in jezelf gevonden
en weet hoe je verhalen in kunt zetten in een
presentatie of pitch, waardoor die veel
overtuigender zijn!

brengen en meer kracht te geven.

voor anderen!

TRAINING OF WORKSHOP?

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
Hoe kun jij storytelling inzetten in een pitch of

Deze training duurt normaal gesproken 2 dagen.

presentatie? In deze training leren we daar alles

Optioneel kun je de training ook volgen in 1 dag

over. Storytelling is een manier waarop mensen

of 1 dagdeel.

van nature communiceren. Een effectief communicatiemiddel wat mensen kan verbinden.

KOM IN ACTIE.

In deze training leer je op zoek te gaan naar be-

Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of

staande verhalen en eigen ervaringen en leer je

stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.

ook hoe je een verhaal kunt schrijven zonder dat
het waargebeurd hoeft te zijn. We kijken daarin

het nut en gevaar kan zijn van zo’n eerste indruk. Ook

naar succesvolle verhalen van anderen om ons te

ga je aan de slag met de indruk die jij achterlaat op

laten inspireren.

mensen en hoe dit beïnvloed kan worden.

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?
Na de training:

TRAINING OF WORKSHOP?
Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.
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NIEUWSGIERIG NAAR HOE JE EEN
CONFLICT OM KUNT BUIGEN TOT IETS
WAT JUIST HEEL WAARDEVOL IS?
WIL JE BETER LEREN SAMENWERKEN?
OF BENIEUWD HOE JIJ IN EEN GROEP
BENT EN WAT JE MET DIE WETENSCHAP
KUNT BEREIKEN?

41

SAMENWERKEN
EN RESULTAAT

VOLG DAN ÉÉN VAN DEZE TRAININGEN
42

TRAININGEN

43

Beter onderhandelen

44

Samenwerken met een visie

Ontdek de sterke onderhandelaar in jou – iets waar

De missie en doelen van jouw team helder voor

je je leven lang baat bij hebt!

ogen met het teamdoelmatigheidsmodel

Werken in projecten
Hoe kun jij doelgerichter, resultaatgerichter én
efficiënter gaan samenwerken?

BETER ONDERHANDELEN

Ontdek de sterke onderhandelaar in jou - iets waar je je leven lang baat bij hebt!

WERKEN IN PROJECTEN

Hoe kun jij doelgerichter, resultaatgerichter én efficiënter gaan samenwerken?

Onderhandelen: we doen het allemaal. Als kind

Omdat we zo vaak aan het onderhandelen zijn over

Projectmatig werken wordt steeds populairder en is

Dit klinkt heel mooi, maar wat is projectmatig werken

onderhandel je al met je ouders over de tijd dat

hele verschillende zaken, is het fijn te weten hoe je

in veel organisaties niet meer weg te denken. Het is

eigenlijk precies? Wanneer pas je deze manier van werken

je naar bed moet, als puber over de tijd dat je

dit zo goed mogelijk aan kan pakken. Wat werkt wel

uiterlijk thuis moet zijn na een avond uitgaan en

en niet in onderhandelen?

niet gek dat deze manier van werken aan populariteit
wint: het is een goede manier om doelen op een

toe? En welke voordelen biedt projectmatig werken? Daar
ga je in deze training mee aan de slag!

als volwassene over de vakantiebestemming of de

resultaatgerichte manier te halen.

arbeidsvoorwaarden tijdens een sollicitatiegesprek.

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?
Als je wilt leren om zo effectief mogelijk te onderhandelen, past deze training goed bij jou.

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?
Na de training:
+ Zie je in dat onderhandelen iets is wat iedereen
in zich heeft;
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Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze

+ Heb je ervaren hoe je de Harvard-methode en

training op individuele basis, in een team of met

de andere aangeleerde technieken en trucs

meerdere teams van jouw organisatie volgen.

kun inzetten om succesvol te kunnen

WAAR GAAN WE VOOR?

onderhandelen!

+ Maak kennis met de spelregels van het
onderhandelen;
+ Leer de basisvaardigheden toepassen in
verschillende situaties.
Wees gewaarschuwd: het risico is groot dat je

TRAINING OF WORKSHOP?
Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

het spel van het onderhandelen nog leuk gaat
vinden ook!

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
We besteden aandacht aan gedragskenmerken
van een goede onderhandelaar. Wat doet hij of
zij dat werkt? Omdat onderhandelen een echte
vaardigheid is, oefenen we veel in verschillende situaties. Hierin staat de Harvard-methode centraal.
Je leert de basisprincipes van deze Harvard-methode en gaat hier zelf mee aan de slag.
We maken kennis met verschillende onderhandelingsstijlen en je leert de stappen kennen die deel
uitmaken van het onderhandelproces. Ook kijken
we hoe je argumenten goed kunt gebruiken bij
het onderhandelen.

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?
Als je graag meer inhoudelijke kennis wilt hebben
over projectmatig werken in organisaties. Of als je
jouw kennis hierover wilt uitbreiden en jouw kennis
direct de volgende werkdag in wilt zetten.
Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze training op individuele basis, in een team of met meerdere teams van jouw organisatie volgen.

We staan stil bij hoe je in een projectgroep
doelen bereikt en hoe je afspraken maakt die ook
daadwerkelijk nagekomen worden. Daarnaast
besteden we natuurlijk ook aandacht aan de
organisatie van een project. Wie zijn er allemaal bij
het project betrokken en welke rollen worden er
ingenomen? Op welke manier worden afspraken
gemaakt? Hoe zit het met de onderlinge
verhoudingen? Je ervaart hoe je de samenwerking
hierin kunt optimaliseren.

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Ontdek wat de kenmerken zijn van projectmatig
werken;
+ Ontdek op welke manieren werken in een project
zich onderscheidt van improviserend of
routinematig werken;
+ Leer hoe je een project op een zo goed mogelijke
manier uitvoert en de invloed die een juiste
samenwerking heeft op het proces.

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
Tijdens deze training gaan we in op drie
verschillende manieren van werken in een project of
team, namelijk: improviseren, routinematig werken
en projectmatig werken. We gaan aan de slag met
de zes fasen van een project en ervaren hoe je meer
doelgerichtheid, resultaatgerichtheid én efficiëntie
kan bereiken tijdens het samenwerken binnen een
project.

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?
Na de training:
+ Weet je wat projectmatig werken is;
+ Heb je vaardigheden onder de knie waarmee je in
een project kunt zorgen voor een zo efficiënt
mogelijke samenwerking;
+ Kun je hierdoor een optimaal resultaat boeken!

TRAINING OF WORKSHOP?
Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.
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Werk jij in een team? En komt het - zoals in veel teams
- wel eens voor dat het allemaal niet zo lekker loopt?

De grote vraag is dan: wat kun je hieraan doen?
Het teamdoelmatigheidsmodel kan je helpen bij

Soms loop je aan tegen communicatieproblemen,
onduidelijkheid, frustratie of conflicten. Dit kan ervoor

het aanpakken van problemen en je team beter en

zorgen je niet optimaal kunt samenwerken en dat je
weinig goede resultaten kunt behalen.

team opleveren? Dat leer je in deze training!

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?
Als je onderdeel bent van een team en beter en
effectiever wilt leren samenwerken.
Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze training op individuele basis, in een team of met meerdere teams van jouw organisatie volgen.

effectiever laten samenwerken. Wat kan dit voor jouw

5. Onderlinge verhouden: hoe zie je elkaar, hoe
verloopt de interactie binnen jouw team en hoe
geef je op een juiste manier feedback?
Samen gaan we op een hele creatieve manier aan de
slag met dit teamdoelmatigheidsmodel. We stappen
out of the box met allerlei creatieve tools, zoals spellen
en associaties.

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Maak kennis met het teamdoelmatigheidsmodel;
+ Leer out of the box te denken en op een
creatieve manier aan de slag te gaan met het
teamdoelmatigheidsspel;
+ Verscherp en definieer de visie, missie en
doelen van jouw team;
+ Ontdek dat deze inzichten jouw team beter
kan laten samenwerken, wat weer leidt tot
betere resultaten en fijnere onderlinge
verhoudingen.

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?

SAMENWERKEN
MET EEN VISIE

DE MISSIE EN DOELEN
VAN JOUW TEAM HELDER
VOOR OGEN MET HET
TEAMDOELMATIGHEIDSMODEL

Voor de hele training vormt het teamdoelmatigheidsmodel het uitgangspunt. Dit model
is heel praktijkgericht en geeft direct tools voor
verbetering. Het model bestaat uit vijf lagen,
ook wel ‘doelmatigheidsgebieden’ genoemd.
De gebieden die hoger in de ranglijst staan
hebben invloed op de gebieden die onder deze
gebieden staan:
1. Missie: wat is de bijdrage van jouw team aan
het grotere geheel?
2. Doelen: wat zijn de doelen van jouw team en in
hoeverre accepteert en begrijpt iedereen deze?
3. Taken en rollen: wie doet wat?
4. Werkafspraken en procedures: hoe neem je
besluiten en wat zijn de (ongeschreven) regels
binnen jouw team?

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?
Na de training:
+ Kun je effectiever, prettiger en productiever
werken in jouw team;
+ Ga je niet zomaar aan de slag, maar zit er een
reden achter wat je doet;
+ Kun je zo meer en kwalitatief betere resultaten
boeken.

TRAINING OF WORKSHOP?
Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen binnen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.
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BENIEUWD HOE JIJ JEZELF ALS
MERK KUNT VERSTERKEN?
ONTDEKKEN WAT NU EIGENLIJK
JOUW WAARDEN EN DRIJFVEREN
ZIJN EN HOE JE DAARMEE MET MEER
FOCUS KUNT LEVEN?
WETEN HOE JIJ NU ÉCHT TOT JE
RECHT KUNT KOMEN?
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TALENT EN AMBITIE
TRAININGEN

VOLG DAN ÉÉN VAN DEZE TRAININGEN
48

Competent talent

50

Ontdek, ontwikkel en gebruik je talent –

Talent en personal brand
Versterk je eigen merk!

de bescheidenheid voorbij!

49

Talent stimuleren

51

Wat is jouw Personal Mission Statement?

Motiveer en stimuleer jouw medewerkers om het

Focus op wat je belangrijk vindt in het leven,

beste uit zichzelf te halen!

ga recht(er) op je doel af!

COMPETENT TALENT

Ontdek, ontwikkel en gebruik je talent - de bescheidenheid voorbij!

Iedereen heeft talent, maar talent gaat pas leven
wanneer je hier wat mee doet! Als je werkt vanuit je
talent, maakt dat productief en gelukkig. Door je bewust
te zijn van je talent en hier actief in te investeren, kun je
jezelf ontwikkelen tot iemand die ergens heel goed in is
en dit ook zichtbaar maakt aan zijn omgeving.

Maar hoe ontdek je nu waar je talenten liggen?
Hoe kun je dit vervolgens actief ontwikkelen? Hoe
zet je uiteindelijk jouw talent in en presenteer je dit
aan anderen? Hier ga je tijdens deze training actief
mee aan de slag!

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?

Als je meer zicht wilt krijgen op je eigen talenten en
ambities, deze ambities tot uiting wilt brengen en
zichtbaar wilt zijn.
Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze training op individuele basis, in een team of met meerdere teams van jouw organisatie volgen.

WAAR GAAN WE VOOR?

TALENT STIMULEREN

Motiveer en stimuleer jouw medewerkers om het beste uit zichzelf te halen!

Medewerkers die niet meer fluitend naar hun werk

prikkelen, zodat ze weer plezier krijgen in hun werk?

komen, een slechte sfeer op de werkvloer, weinig

Ontdek tijdens deze training hoe je de talenten van

motivatie onder de medewerkers om een tandje bij te

jouw medewerkers kunt stimuleren. En daarmee hun

zetten.. Zomaar wat voorbeelden waar je als leiding-

werkplezier weer een boost kunt geven. Omdat alles

gevende mee te maken kunt krijgen. Knap lastig om

wat je aandacht geeft, groeit!

hiermee om te gaan! Hoe kun je jouw medewerkers

Na de training:
+ Herken je presentatietechnieken en kun je
deze zelf toepassen in het overbrengen van
jouw boodschap;
+ Kun je hartslag aan je presentatie geven,
door authentiek en origineel te zijn. Zo ben
je verzekerd van het achterlaten van een
blijvende indruk!

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?
Als je een teamleider, leidinggevende of manager

We gaan onder andere aan de slag met oplossings-

bent die graag wil werken vanuit dat waar medewer-

gericht coachen en met waarderend onderzoek.

kers goed in zijn en hiervoor praktische tools aange-

Ook besteden we in de training expliciet aandacht

reikt wil krijgen.

aan verminderde motivatie onder medewerkers. Je
leert - onder andere met het ARCS-model - hoe je

Jouw talent ontdekken, ontwikkelen en inzetten!
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WAT GAAN WE PRECIES DOEN?

TRAINING OF WORKSHOP?

In deze training sta jij centraal. We gaan aan de slag
met het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van
jouw talent. De basis voor het ontdekken van jouw
talent is om je aandacht te richten op jouw waarden
en persoonlijke drijfveren. Ook ga je jouw ambities
formuleren en leg je een personal mission statement
vast.
Je ontwerpt concrete doelen waar jij naartoe wilt
werken en maakt een plan van aanpak hoe je dit
gaat doen. Jouw talenten gaan we verder onderzoeken, zodat deze talenten het mogelijk kunnen
maken om jouw ambities te bereiken. We bekijken
daarin welke persoonlijke eigenschappen je bezit.
Je leert te putten uit jouw persoonlijke hulpbronnen,
ontdekt wat jou energie oplevert en hoe je deze
energiegevers kunt vergroten in dat wat je onderneemt.
Verder leggen we een scherpe focus op het durven
uitspreken en presenteren van jouw talent. We gaan
de bescheidenheid voorbij!

Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

WE GAAN AAN DE SLAG MET:
+ Jouw waarden, persoonlijke drijfveren, ambities
en personal mission statement formuleren
+ Concrete doelen opstellen
+ Talent en persoonlijke eigenschappen benoemen
+ Energiegevers ontdekken
+ Je talent durven uitspreken
+ Je talent laten zien

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.

DE DIEPTE IN!
Je kunt bij deze training ook optioneel
aan de slag met:
+ MBTI: wat voor persoonlijkheidstype ben jij? En
hoe kun je - met deze inzichten en jouw eigen
sterke punten - een sterke basis creëren voor
levenslange persoonlijke ontwikkeling en groei?
+ Talent Match: ontdek - op een flexibele,
toegankelijke én verdiepende manier - de match
tussen jouw talent en de gevraagde competenties. En krijg helder voor ogen wat jou drijft!

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze trai-

medewerkers ertoe kunt bewegen zich optimaal in te

ning op individuele basis, in een team of met meer-

zetten en het beste uit zichzelf te halen.

dere teams van jouw organisatie volgen.

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Ontdek hoe je jouw medewerkers motiveert en
stimuleert om het beste uit zichzelf te halen;
+ Ervaar hoe je zo meer werkplezier en
verbeterde resultaten kunt boeken.

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?
Na de training:
+ Weet je hoe je jouw medewerkers optimaal kunt
motiveren en stimuleren bij het ontdekken en
inzetten van hun talenten;
+ Zie je in hoe je hierbij een ondersteunende rol

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
Talentontwikkeling is een continu proces van talent
ontdekken, talent ontwikkelen en talent inzetten.
Voor medewerkers werkt het motiverend als zij

kunt spelen;
+ Ben je als leidinggevende in staat meer energie,
werkplezier en motivatie op de werkvloer te brengen!

werkzaamheden uitvoeren waar ze talent voor

TRAINING OF WORKSHOP?

hebben en in hun kracht zitten. Dit geeft energie en

Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen bin-

verbetert resultaten.

nen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

Hoe breng je deze talentontwikkeling teweeg bij
jouw medewerkers? In deze training leer je allerlei
tools aan die je kunt gebruiken om medewerkers
hun talenten en kwaliteiten te laten ontdekken.
En om omstandigheden in kaart te brengen die
voor hen motiverend werken. Je leert dit doen in
gesprekken en in de vorm van coaching on the job.

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of stuur
een mail naar training@2mrecruitment.com.
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TALENT EN PERSONAL BRAND
Versterk je eigen merk!

WAT IS JOUW PERSONAL
MISSION STATEMENT?

Focus op wat je belangrijk vindt in het leven, ga recht(er) op je doel af!

Stel je voor. Je bent zo’n persoon die precies weet wat

Als je weet wat voor jou belangrijk is in het leven, dan kun

De arbeidsmarkt van nu is snel, transparant,

Hoe zorg je er nu voor dat je in deze dynamische

je belangrijk vindt in het leven, waar je naartoe wilt, wat

je jouw personal mission statement formuleren. Maar dit is

groot en dynamisch. Anders dan ooit tevoren!

arbeidsmarkt jezelf weet te verkopen?

jouw koers is en hoe je op dit pad moet blijven. Je bent

voor sommigen makkelijker om te doen dan anderen. En een

Professionals besteden steeds meer aandacht aan

Hoe onderscheidt je jezelf van de ander en hoe

iemand met je drijfveren, doelen en waarden helder in

personal mission statement heb je ook niet van het ene op

hun competenties, switchen makkelijker van baan en

overtuig je anderen van jouw kwaliteiten?

kaart. Zo navigeer jij als een ambitieuze schipper door

het andere moment. Grijp daarom deze training aan om te

blijven minder lang bij dezelfde werkgever werken.

Leer jezelf profileren!

je eigen leven. Klinkt goed toch?

bepalen wat jouw personal mission statement is en waar jij
naartoe wilt in het leven!

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

Deze vaardigheden en handige tips en tricks

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

je? Als dit helder is, beschrijf je zo concreet mo-

Als je wilt weten wat jouw unieke kwaliteiten zijn

zetten we tijdens de training direct in, door veel te

Als je je bewust(er) wilt worden van wat belang-

gelijk je doelen. Met je eigen actieplan maak je zo

en jouw talent wilt kunnen plaatsen in het kader

oefenen met elkaar. Zodat je tegen het einde van

rijk voor je is en hier vervolgens doelen aan wilt

helder mogelijk hoe je gaat werken aan de dingen

van dat wat de ander nodig heeft. Als je zichtbaar(-

de training de perfecte, op maat gemaakte pitch

koppelen.

die jij belangrijk vindt in het leven.

der) wilt zijn in je huidige werk. Of als op zoek bent

ter beschikking hebt die volledig aansluit bij jouw

naar een (nieuwe) werkplek en je jezelf daar wilt

personal branding!

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?

laten zien.
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Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?

training op individuele basis, in een team of met

Na de training:

meerdere teams van jouw organisatie volgen.

+ Weet je wat jouw unieke kwaliteiten zijn;
+ Kun je deze aanpassen op jouw doelgroep;

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Leer hoe je jezelf op een innovatieve en
efficiënte manier kunt profileren;
+ Ontdek hoe je je eigen authenticiteit daarin
door kunt laten klinken.

+ Weet je jezelf te onderscheiden van anderen, je
eigen merk en imago te versterken en zichtbaar
te zijn;

training op individuele basis, in een team of met
meerdere teams van jouw organisatie volgen.

mission statement en een actieplan;

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Ontdek de waarden die voor jou belangrijk zijn
op verschillende levensgebieden;
+ Leer een concreet actieplan te maken op basis
van jouw personal mission statement.

+ Ga je naar huis met een volledig op maat

+ Heb je een duidelijke focus: je weet wat je
belangrijk vindt in het leven, je hebt nagedacht
over je doelen en je hebt helder hoe je daar
gaat komen!

TRAINING OF WORKSHOP?

gemaakte pitch waarmee je je concurrenten

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?

Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen

het nakijken laat!

In deze training staan we uitgebreid stil bij jouw

binnen een verdiepende training (2 dagen) of laag-

waarden. Wat zijn de waarden die jou maken tot

drempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
Branding is niet alleen belangrijk in het kunnen
verkopen van een product, maar ook bij de ver-

TRAINING OF WORKSHOP?

koop van jouzelf! Personal branding, noemen we

Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen

dat. Maar hoe krijg je zicht op jouw merk? Welk

binnen een verdiepende training (2 dagen) of laag-

imago zou je graag willen hebben en in hoeverre

drempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

past dit bij jouw eigen unieke kwaliteiten?

KOM IN ACTIE.
We kijken in deze training niet alleen naar jouw

Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of

unique selling points, maar vooral naar jouw

stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.

wie je bent? Wat is voor jou belangrijk? Wat is jouw
missie in het leven? Jouw waarden vormen de

KOM IN ACTIE.

basis van jouw personal mission statement.

Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.

Je personal mission statement bestaat uit dat wat
jij belangrijk vindt, in zo’n vorm gegoten dat het
aankomt en beklijft. Vergelijk het met een missie
en visie van een bedrijf, maar dan voor jezelf!

unique buying reasons. Dit betekent dat jij jouw

Met onder andere de ‘Talentschijf van Vijf’ ga je op

unieke kwaliteiten (USP) gaat plaatsen in het kader

vijf verschillende levensgebieden voor jezelf na wat

van dat wat de ander nodig heeft (UBR). Daarnaast

belangrijk is voor jou. Hoe ga jij met je emoties om?

leer je hoe dit op zo’n manier kunt presenteren dat

En wat betekent je lichaam en je gezondheid voor

je indruk maakt.

Na de training:
+ Heb je een helder geformuleerde personal

DE DIEPTE IN!
Je kunt bij deze training ook optioneel aan de slag met:
Talent Match: ontdek - op een flexibele, toegankelijke
én verdiepende manier - de match tussen jouw talent
en de gevraagde competenties. En krijg helder voor
ogen wat jou drijft!
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ERVAREN HOE JE MEER BALANS KUNT
VINDEN IN JE LEVEN?
WETEN WAT VOOR TYPE PROFESSIONAL JIJ
BENT EN WAT JOU ENERGIE GEEFT?
OF BENIEUWD HOE JE JOUW KANSEN OP
EEN MOOIE BAAN OF OPDRACHT KUNT
VERGROTEN?

53

WERKGELUK EN
VITALITEIT VERGROTEN

VOLG DAN ÉÉN VAN DEZE TRAININGEN
54

TRAININGEN

55

56

Stressmanagement

58

Vitaliteit en energie

Geen stress over stress - laat stress voor

Wat geeft jou energie en hoe kun je jouw

je werken!

vitaliteit bevorderen?

Succesvol solliciteren

59

Zet de gunfactor in

Creëer je eigen kansen en krijg de baan die bij

Ontdek waarom die baan of opdracht straks

je past!

aan jou gegund wordt!

Timemanagement: doe het met aandacht!
Vind meer balans en leer je tijd optimaal in te
delen

STRESSMANAGEMENT
Geen stress over stress - laat stress voor je werken!

Creëer je eigen kansen en krijg de baan die bij je past!

Stress, iedereen kent het en ook iedereen lijkt er

momenten gemeen: je ervaart het vaak niet als fijn.

Een baan voor het leven? Dat bestaat tegenwoordig

in handen te houden. Maar hoe doe je dat? Ontdek

tegenwoordig in meer of mindere mate last van te

In deze training ontdekken we de andere - positieve

eigenlijk niet meer. Het is nu heel normaal om van

de toegevoegde waarde van het jezelf altijd blijven

hebben. Stress voor een presentatie, stress voor een

- kant van stress. Stress kan namelijk heel positief en

tijdelijk contract naar tijdelijk contract te gaan. Om

ontwikkelen, je talenten kennen en in kunnen zetten. Én

functioneel zijn! Hoe dat zit? Dat leer je tijdens deze

je kansen op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te

hoe je succesvol kunt solliciteren, zodat je die baan die

training!

houden, is het belangrijk om aantrekkelijk te zijn

zo goed bij je past, binnen kunt halen!

belangrijke deadline, stress voor een verhuizing..
Stress manifesteert zich op vele manieren en op

binnen deze markt en de regie over je eigen loopbaan

vele momenten. Eén ding hebben alle stressvolle

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

je mindset bij het omgaan met stressvolle situaties

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

Je ontdekt jouw drijfveren en ook de voorwaarden

Als je meer wilt weten over de theorieën achter

cruciaal is.

Als je je eigen talenten wilt leren kennen, eigen kan-

in werk die voor jou belangrijk zijn om tot je recht te

sen wil creëren, succesvol wil leren solliciteren en zo

komen.

stress. En als je wilt ontdekken hoe je stress juist op
een positieve manier kunt gebruiken in je dagelijkse
(stressvolle) leven!
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SUCCESVOL SOLLICITEREN

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?

passend werk wil vinden!
Tot slot zoeken we antwoord op de vraag: hoe

Na de training:
+ Ken je de werking van stress;

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze trai-

kunnen we jouw kansen voor het vinden van een

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze

+ Kun je stress ook zien als iets functioneels;

ning op individuele basis, in een team of met meer-

passende baan zo groot mogelijk maken? Leer va-

training op individuele basis, in een team of met

+ Ben je je bewust van je eigen mindset tijdens

dere teams van jouw organisatie volgen.

catures te vinden, te netwerken, hoe LinkedIn werkt,

meerdere teams van jouw organisatie volgen.

stressvolle situaties;
+ Weet je hoe jij in deze situaties het beste kunt

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Leer wat stress precies is en wat er gebeurt

handelen. Stress over stress is na deze training
verleden tijd!

met je lichaam wanneer je te maken hebt

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Leer een positieve mindset aannemen en
proactief te zijn;
+ Ontdek je eigen talenten en leer deze te

TRAINING OF WORKSHOP?

+ Kom achter je drijfveren en welke
werkvoorwaarden belangrijk zijn voor jou;

kunnen zijn en hoe je het beste met stress om

Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen

+ Leer een goed onderscheidend CV te maken;

kunt gaan;

binnen een verdiepende training (2 dagen) of laag-

+ Leer aan anderen zien wat jij kunt en hoe je hen

+ Ontdek dat stress ook functioneel en effectief

hoe je je CV het beste presenteert, hoe je een goede
brief schrijft en hoe jij jouw verhaal vertelt in een gesprek. Zorg ervoor dat jij een sterke indruk achterlaat
en die baan krijgt!

benoemen (met concrete voorbeelden);

met stress;
+ Kom te weten wat de gevolgen van stress

wat je met intermediars en open sollicitaties kunt. En

drempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

kunt overtuigen van jouw waarde.

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?
Na de training:
+ Kun je vol zelfvertrouwen een nieuwe stap in
jouw loopbaan zetten;
+ Vergroot je de kans om werk te vinden dat bij je

kan zijn en hoe je stress voor je kunt laten werken.

KOM IN ACTIE.

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?

Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of

In deze training gaan we eerst aan de slag met jouw

We kijken naar wat stress eigenlijk is en wat er in je

stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.

mindset. Hoe positief voel je je over het vinden van

past!

lichaam gebeurt wanneer je stress ervaart. Wat zijn

een baan die bij jou past? In hoeverre heb jij het ge-

TRAINING OF WORKSHOP?

de verschillende stresstypes die we kunnen onder-

voel dat je kan kiezen op welke baan je wilt sollicite-

Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen

ren, of heb je misschien het idee dat je niks te kiezen

binnen een verdiepende training (2 dagen) of laag-

hebt? We staan stil bij hoe jij eigen baas kan worden

drempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

scheiden? En welk stresstype ben jij? Dit ondersteunen we met de theorie over stresscirkels.
En we verdiepen ons in stressmanagement: hoe ga
jij om met stress? Aan de hand van de boodschap
van Stanford Psycholoog Kelly McGonigal, ondersteund met andere actuele inzichten, ga je inzien dat

over jouw loopbaan.

KOM IN ACTIE.

Daarvoor is zelfkennis heel belangrijk. Je leert jouw

Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of

eigen talenten te ontdekken en te benoemen en

stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.

weet ook wat je eventuele valkuilen zijn.
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Iedereen lijkt altijd wel druk bezig te zijn. Herkenbaar?

Maar sta je er wel eens bij stil of het echt nuttig is wat

Je staat op met je telefoon, checkt je mail, flanst een
ontbijtje in elkaar, fietst in rap tempo naar je werk,

je doet? En of dit aansluit bij dat wat jij écht belangrijk vindt? Timemanagement - of beter gezegd: aan-

werkt keihard aan een deadline en organiseert nog

dachtsmanagement - kan in deze drukke tijden heel

even een teamuitje. Dat terwijl thuis het huishouden

wat voor je opleveren. Wil je ook ervaren hoe je je tijd

op je wacht, er nog boodschappen moeten komen en
je kinderen graag een spelletje met je willen doen. En

optimaal in kunt delen? Hoe je in de flow komt en kunt
focussen op wat jij belangrijk vindt? Wil je leren losla-

oh ja, je moet eigenlijk ook nog even sporten, ergens

ten en een goede balans vinden tussen jouw werk en

tussendoor.. Met zo’n volle agenda voel je je al snel
gejaagd en nooit ‘klaar’.

privé-leven? Maak dan wat tijd vrij voor deze training!

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

Tijd nemen voor ontspanning is ook iets waar we

Als je het gevoel hebt (te) druk te zijn in je werk
en/of je privéleven. En je graag wilt weten hoe je
andere (plannings)keuzes kunt maken op basis van

uitvoerig bij stilstaan. Wat is ontspanning voor jou?
Hoe kun je meer uit je ontspanning halen? Hoe plan
je ontspanningstijd voor jezelf in? En hoe kun je

wat jij belangrijk vindt, zodat je de regie terugneemt!

loslaten? We gebruiken hierbij mindfulness en ontspanningsoefeningen. Concrete tips en tricks over

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze

omgaan met mail, telefoons en social media vormen
de kers op de taart!

training op individuele basis, in een team of met
meerdere teams van jouw organisatie volgen.

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?
WAAR GAAN WE VOOR?
+ Leer bewust keuzes maken in de tijd waarover
je beschikt: prioriteiten stellen op basis van wat je
belangrijk vindt in het leven en dat wat urgent is;
+ Ervaar hoe je je tijd optimaler kunt indelen en
kunt loslaten wanneer de situatie daarom vraagt.

Na de training:
• Weet je wat je belangrijk vindt in het leven en
kun je op basis daarvan je tijd optimaler indelen;
• Weet je hoe je kunt ontspannen en loslaten;
• Kun je een betere balans tussen je werk- en
privéleven vinden;
• Weet je wat jouw energiegevers én energievreters zijn en hoe je beter in de ‘flow’ komt.

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
Geef aandacht aan dat wat je belangrijk vindt in
het leven: dat is de basis van deze training.
We kijken hierbij zowel naar situaties binnen je
werk- en privé-leven, want timemanagement
is levenskunst!

TIMEMANAGEMENT:
DOE HET MET AANDACHT!
VIND MEER BALANS EN LEER JE
TIJD OPTIMAAL IN TE DELEN

Wat is drukte precies en wat is ‘druk zijn’ nu eigenlijk? Wat zijn de oorzaken van jouw waargenomen
drukte? Hoe pak jij de regie op jouw leven, jouw
werk en jouw tijd? En hoe kun jij de situaties waar jij
invloed op kunt uitoefenen vergroten? Je leert om
te beginnen met het einde voor ogen en prioriteiten
stellen naar urgentie en belangrijkheid. Ook ervaar
je hoe de ‘Getting Things Done’-methode van David
Allen werkt. Hoe je het beste om kunt gaan met prikkels van buitenaf, hoe je systematisch in de flow kunt
komen en hoe je taken kunt delegeren.

TRAINING OF WORKSHOP?
Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.
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VITALITEIT EN ENERGIE
Wat geeft jou energie en hoe kun je jouw vitaliteit bevorderen?

beginnen. Anno nu heb je het als werkzoekende

krijgt? Als werkzoekende leek het vroeger een stuk

een stuk lastiger. De concurrentie zit je op de hielen!

makkelijker om een baan te vinden. Je keek in de krant
of een vakblad, vond een vacature die enigszins paste

En voordat je de baan kunt krijgen, zijn er vaak ook
nog eens meerdere gesprekken en een aantal keer

bij jouw kwaliteiten en schreef een brief. De kans was

proefdraaien nodig. Ook als zzp’er is het hard wer-

vervolgens reëel dat je werd uitgenodigd en met een
beetje geluk misschien direct wel aan de baan kon

ken om een goede indruk achter te laten. Hoe zorg
je er nu voor dat iemand jou gaat inhuren?

‘De gunfactor’ lijkt in het krijgen van een baan of

Daarnaast besteden we tijdens deze training ook

opdracht een grote rol te spelen. Maar wat is deze

aandacht aan enkele technieken die je kunt inzet-

wat relevant is!

gunfactor precies? En hoe kun je jouw gunfactor
vergroten? Dat leer je tijdens deze training!

ten om ervoor te zorgen dat mensen jou eerder iets
gunnen. Goed luisteren en de juiste lichaamsstaal
hebben lijkt hierin belangrijk te zijn. Durf jij jouw gun-

Samengevat gaan we aan de slag met:

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

factor te verhogen? Sluit dan aan!

(FQ). Het gaat ook om het herkennen en managen

vitaal zijn is iets wat je steeds vaker tegenkomt. Geen

van emoties van jezelf en anderen (EQ), het

wonder! Want het is heel belangrijk om voldoende

omgaan met jouw gedachten (IQ) en om zingeving

kracht in jezelf te vinden - en te houden - om optimaal

(SQ). Hoe krijg jij meer energie en hoe houd je jouw

te kunnen leven en werken. Als we het hebben over

energieniveau hoog? Ontdek wat voor verschil

vitaliteit, gaat het niet alleen om je fysieke gesteldheid

vitaliteit voor je kan maken!

VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

Wat deze training uniek maakt, is dat je gaat kijken

Als je wilt leven in energie, zin wil hebben om dingen

naar alle aspecten van vitaliteit en zo alles aanpakt

te ondernemen. Als je je opgeruimd en onbelem-

Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze trai-

+ Energie krijgen en je energieniveau hoog houden

ning op individuele basis, in een team of met meer-

+ FQ, EQ, IQ en SQ

dere teams van jouw organisatie volgen.

+ Succes vieren
+ Doelen stellen

WAAR GAAN WE VOOR?

+ (Werk)geluk bevorderen

+ Krijg zicht op jouw eigen vitaliteit;
+ Ervaar wat goed gaat en waar je nog in kunt
verbeteren;
+ Leer concrete tools in te zetten, zodat je je op alle
mogelijke manieren vitaal kunt voelen.

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?
Na de training:
+ Gaat je energie weer stromen! Je weet waar jij
energie uithaalt en hoe je jouw batterij weer

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
Wat doen andere sprekers die jou inspireren?
Wat zie je hen doen, waar jij van kunt leren?

kunt opladen;
+ Je weet waar jij staat als het gaat om de
verschillende aspecten van vitaliteit;
+ Je ontwikkelt je tot een vitaal persoon;

WE GAAN AAN DE SLAG MET:

+ Je ervaart meer (werk)geluk.

Wat geeft jou energie? En hoe kun je dit vertalen
naar je werkzaamheden? We hebben allemaal energie in ons, maar die energie raakt ook wel eens op.

TRAINING OF WORKSHOP?

Hoe laadt jij je batterij weer op?

Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of laag-

We gaan terug naar de kern en gaan op zoek naar
wat jou motiveert en waar je gelukkig van wordt. We

drempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

staan in de training stil bij jouw FQ, EQ, IQ en SQ. Je

KOM IN ACTIE.

kijkt naar dat wat er al goed gaat en kijkt ook kritisch

Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of

naar jezelf. Waar sta jij en waar wil jij staan? Wat is

stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.

daarvoor nodig?

Ontdek waarom die baan of opdracht straks aan jou gegund wordt!

Hoe zorg je ervoor dat nou juist jíj die baan of opdracht

Hoe energiek en gezond voel jij je? Het belang van

merd wilt voelen én kritisch naar jezelf durft te kijken.
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ZET DE GUNFACTOR IN

Als je wilt weten hoe je je kunt onderscheiden van
andere werkzoekenden, zzp’ers of ondernemers. En
als je benieuwd bent hoe je ervoor kunt zorgen dat
andere mensen jou iets gunnen.
Zoals voor al onze trainingen geldt: je kunt deze training op individuele basis, in een team of met meerdere teams van jouw organisatie volgen.

WAAR GAAN WE VOOR?
+ Maak kennis met de gunfactor;
+ Ontdek dat houding, gedrag en communicatie
hierin een belangrijke rol spelen;
+ Ervaar hoe jij je kunt onderscheiden en wat
ervoor zorgt dat mensen jou iets gunnen.

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
In deze training kijken we naar verschillende modellen rondom de gunfactor, zoals bijvoorbeeld het
zogenoemde ‘multidisciplinaire gunningswiel’. De
basis van dit model bestaat uit de vragen: Wie ben
ik? En wie wil ik zijn? Hier ga je concrete antwoorden
op vinden.
We ontdekken ook hoe we jouw zichtbaarheid kunnen vergroten. Hoe kun je contacten leggen? Hoe
onderscheid je jezelf van anderen, met je houding
en je gedrag? Hoe kun je relaties opbouwen en
onderhouden? De antwoorden op de vragen leiden
tot jouw positionering.

WAT HEB JE NA DE TRAINING BEREIKT?
Na de training:
+ Weet je wat de gunfactor is;
+ Weet je hoe je deze kunt vergroten bij jezelf;
+ Haal je daarmee misschien wél die baan of
opdracht binnen!

TRAINING OF WORKSHOP?
Ontdek wat dit onderwerp voor jou kan betekenen
binnen een verdiepende training (2 dagen) of laagdrempelige workshop (1 dag/1 dagdeel).

KOM IN ACTIE.
Zin om in actie te komen? Bel met 085-4017966 of
stuur een mail naar training@2mrecruitment.com.
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ER TOE DOEN !

2M biedt unieke interactieve trainingen en workshops
aan waar jijzelf, jouw team of organisatie effectiever en
met meer plezier van gaan werken.
LAAT ONS JOU HELPEN ER TOE TE DOEN!

CONTACT
085 401 7966
training@2mrecruitment.com
Brinkstraat 69, Assen

VOLG ONS
www.linkedin.com/company/2m

