
CONTACTGEGEVENS:

PROJECTPERIODE

KEURMERK / CERTIFICERING

WEBSITE AANBOD SCHOLING

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. SAMENVATTING SCHOLINGSTRAJECT

Wat kan de deelnemer bereiken?

(Beschrijf in een paar zinnen het doel en de 

doelgroep van het scholingstraject.)

Categorie opleiding: A, B, of C?

(zie artikel 6, eerste lid, vd subsidieregeling)

Waaruit bestaat het scholingstraject? Beschikbaarstelling 

(Per wanneer kan de scholing aanvangen?)

Studieduur scholingstraject

Scrum Master training (Nederlandstalig)

Doel scholingstraject: de wereld verandert 

tegenwoordig snel. Om goed in te kunnen spelen op 

alle veranderingen zijn nieuwe manieren van 

(samen)werken nodig. In deze training leer je 

Scrum, een hedendaagse manier om samenwerking 

in teamverband in te richten.

Je leert in deze training de rol van de Scrum Master.

Doelgroep: de Nederlandstalige training is o.a. 

geschikt voor zzp'ers die samenwerkingen slimmer 

willen inrichten. De training geeft handvatten om 

zowel beter met klanten als beter met andere 

zelfstandigen samen te werken. De Scrum Master 

training is specifiek aan te raden voor mensen die 

het leuk vinden om binnen een team te organiseren 

en te faciliteren.

C > Tweedaagse klassikale training waarin mensen persoonlijk 

worden begeleid door een ervaren trainer. We zullen de training 

zowel klassikaal (landelijke verdeling) als via virtual classrooms 

aanbieden.

> Zelfstudie na de training

> Online examen

Direct na toekenning subsidie > Twee opeenvolgende dagen klassikaal + een 

online examen op een moment naar keuze.

AANBOD ONLINE SCHOLING

(minimaal 5)

In het geval van een opleiderscollectief of 

samenwerkingsverband dient per opleider het 

scholingsaanbod in een aparte tabblad (zie 

onderin) te worden ingevuld.

2. INHOUD SCHOLINGSTRAJECT 3. AANVANGSDATUM, PROJECTPERIODE, STUDIEDUUR EN STUDIEBELASTING

Agile Scrum Group BV

HJE Wenckebachweg 123

1096AM Amsterdam

020 - 2614 195

info@agilescrumgroup.nl

www.agilescrumgroup.nl 

KVK: 65011937

BTW  NL855945400B01
Onze scholingstrajecten starten niet eerder dan het moment dat de subsidieverlening bekend is gemaakt en eindigen niet later dan 31 juli 2021

https://agilescrumgroup.nl/nl-leert-door-opleidingen/ 

https://agilescrumgroup.nl/algemene-voorwaarden/

Zoals aangegeven in Artikel 5 lid 2.a.4 voldoen we aan de twee gestelde eisen: (1) we bieden beroepsopleidingen aan (we zijn CRKBO geregistreerd) en (2) we 

leiden bovendien op tot een sectorerkende certificering van o.a. Scrum.org, Scaled Agile inc. & IIABC.org.



Scrum Product Owner training (Nederlandstalig)

Doel scholingstraject: de wereld verandert 

tegenwoordig snel. Om goed in te kunnen spelen op 

alle veranderingen zijn nieuwe manieren van 

(samen)werken nodig. In deze training leer je 

Scrum, een hedendaagse manier om samenwerking 

in teamverband in te richten.

Je leert in deze training de rol van de Product 

Owner. 

Doelgroep: de Nederlandstalige training is o.a. 

geschikt voor zzp'ers die samenwerkingen slimmer 

willen inrichten. De Product Owner rol is degene die 

verantwoordelijk is voor de inhoud die opgeleverd 

wordt binnen een project. Het is dus een geschikte 

opleiding voor mensen die inhoudelijk diep in hun 

werkveld zitten.

De training geeft handvatten om zowel beter met 

klanten als beter met andere zelfstandigen samen 

te werken.

C > Tweedaagse klassikale training waarin mensen persoonlijk 

worden begeleid door een ervaren trainer. We zullen de training 

zowel klassikaal (landelijke verdeling) als via virtual classrooms 

aanbieden.

> Zelfstudie na de training

> Online examen

Direct na toekenning subsidie > Twee opeenvolgende dagen klassikaal + een 

online examen op een moment naar keuze.

Scrum Master Advanced training 

(Nederlandstalig)

Doel scholingstraject: deze training biedt verdieping 

op de Scrum Master rol. 

Doelgroep: deze Nederlandstalige training is een 

vervolgopleiding voor mensen die (i) gecertificeerd 

zijn als Scrum Master (PSM I) of (ii) praktijkervaring 

hebben als Scrum Master. 

De training gaat uitvoerig in op het thema 

teamontwikkeling. Je leert hoe je een Scrum Team 

optimaal kunt laten presteren. Onderwerpen die 

behandeld worden zijn de Agile Mindset, coaching, 

intrinsieke motivatie, omgaan met weerstand en 

conflicten, zelforganisatie, en teamdynamiek.

C > Tweedaagse klassikale training waarin mensen persoonlijk 

worden begeleid door een ervaren trainer. We zullen de training 

zowel klassikaal als via virtual classrooms aanbieden.

> Zelfstudie na de training

> Online examen

Direct na toekenning subsidie > Twee opeenvolgende dagen klassikaal + een 

online examen op een moment naar keuze.

Leading SAFe training (Nederlandstalig)

Doel scholingstraject: steeds meer organisaties 

nemen een Agile werkwijze aan. Dit stelt hen in 

staat om snel in te spelen op veranderingen in de 

omgeving, om klanten beter te bedienen, om 

medewerkers intrinsiek te motiveren, en om 

efficiënter te werken.

Er bestaan verschillende Agile raamwerken, zowel 

op team- als op organisatie-niveau. Het Scaled Agile 

Framework (SAFe) is een raamwerk waarmee je 

Agile werken kunt opschalen naar organisatieniveau. 

In de Leading SAFe training leer je hier alles over.

Doelgroep: deze Nederlandstalige training is vooral 

geschikt voor mensen die werken in, of in aanraking 

komen met, een omgeving waar op grote schaal 

Agile wordt gewerkt. Het is handig als je al wat weet 

van Agile werken voordat je deze training volgt, 

maar het is niet noodzakelijk.

C > Tweedaagse klassikale training waarin mensen persoonlijk 

worden begeleid door een ervaren trainer. We zullen de training 

zowel klassikaal als via virtual classrooms aanbieden.

> Zelfstudie na de training

> Online examen

Direct na toekenning subsidie > Twee opeenvolgende dagen klassikaal + een 

online examen op een moment naar keuze.



5. VORMEN VAN PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING

Studiebelasting in uren Benoem studierichting of kennis c.q. 

vaardigheden die worden ontwikkeld tijdens het 

scholingstraject.

Studieniveau Benodigde voorkennis/vooropleiding Welke vorm van begeleiding en ondersteuning wordt gegeven?

(O.a.: Individuele persoonljike ondersteuning; Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten (binnen 

RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.)

(let op: bij scholing die valt onder de categorieën B en C, is begeleiding 

en ondersteuning verplicht. Bij scholing die valt onder categorie A, is 

begeleiding en ondersteuning niet verplicht. Zie artikel 6, eerste lid en 

Bijlage I behorend bij artikel 5, eerste lid v/d subsidieregeling).

Wat leert de deelnemer?

> 16 uur klassikaal (klassikaal/ virtueel)

> 8 uur zelfstudie

> 2 uur online examen

26 uur totaal

Projectmanagement, teamontwikkeling, coaching, 

processbegeleiding, slim vergaderen, efficiënt 

werken, klantgericht zijn, visueel werken, continu 

verbeteren

HBO en hoger Geen > (Online) Workshops

> Groepsdiscussie

> Interactieve lessen met veel oefeningen en praktijkvoorbeelden

> Praktijkopdrachten

> Rollenspellen

Je leert hoe je in een snel veranderende wereld 

effectief en efficiënt kunt samenwerken in 

teamverband.

4. STUDIERICHTING EN NIVEAU     6. RESULTATEN VOOR DE DEELNEMER



> 16 uur klassikaal (klassikaal/ virtueel)

> 8 uur zelfstudie

> 2 uur online examen

26 uur totaal

Projectmanagement, stakeholdermanagement, 

projectvisies opstellen, functioneren binnen een 

zelforganiserend team, klantgericht zijn, visueel 

werken, continu verbeteren.

HBO en hoger Geen > (Online) Workshops

> Groepsdiscussie

> Interactieve lessen met veel oefeningen en praktijkvoorbeelden

> Praktijkopdrachten

> Rollenspellen

Je leert hoe je in een snel veranderende wereld in 

teamverband resultaten kunt neerzetten waar 

klanten blij van worden.

> 16 uur klassikaal (klassikaal/ virtueel)

> 8 uur zelfstudie

> 2 uur online examen

26 uur totaal

Projectmanagement, teamontwikkeling, 

teamdynamiek, omgaan met weerstand, 

verandermanagement, coaching, 

procesbegeleiding, slim vergaderen, efficiënt 

werken, klantgericht zijn, visueel werken, continu 

verbeteren

HBO en hoger Praktijkervaring als Scrum Master of een PSM I 

Scrum Master certificaat

> (Online) Workshops

> Groepsdiscussie

> Interactieve lessen met veel oefeningen en praktijkvoorbeelden

> Praktijkopdrachten

> Rollenspellen

Je leert hoe je in een snel veranderende wereld 

effectief en efficiënt kunt samenwerken in 

teamverband. Je neemt voorkennis over en / of 

ervaring met de Scrum Master rol mee waardoor 

échte verdieping gemaakt kan worden.

> 16 uur klassikaal (klassikaal/ virtueel)

> 16 uur zelfstudie

> 2 uur online examen

34 uur totaal

Governancestructuren en organisatiestructuren 

doorzien, verandermanagement, leiderschap, 

Agile werken, projectmanagement, 

procesbegeleiding, slim vergaderen, efficiënt 

werken, klantgericht zijn, visueel werken, continu 

verbeteren

HBO en hoger Praktijkervaring met Agile werken > (Online) Workshops

> Groepsdiscussie

> Interactieve lessen met veel oefeningen en praktijkvoorbeelden

> Praktijkopdrachten

> Rollenspellen

Je leert hoe je Agile werken opschaalt van team- 

naar organisatieniveau door gebruik te maken van 

het populaire Scaled Agile Framework.



8. BEWIJS VAN AFRONDING 9. KOSTENWAARDERING SCHOLINGSTRAJECT 10. SECTORINDELING

Wat kan de deelnemer na afronding van het 

traject?

Hoeveel toetsmomenten beslaat het 

scholingstraject?

Wat voor soort toetsen worden afgenomen? Wat voor soort bewijs onvangt de deelnemer na 

afronding van de scholing?

(een bewijs van deelname, een bewijs van 

afronding, een getuigschrift, een certificaat of 

diploma?)

Het scholingsaanbod wordt kosteloos aangeboden. 

Echter voor welke prijs werd de scholing vóór 01-09-

2020 aangeboden?

Is de scholing interessant voor een bepaalde 

sector en zo ja voor welke? 

Effectief en efficiënt samenwerken in 

teamverband.

1 Online examen. Deelnemers kunnen kiezen uit 

twee examens:

> Scrum org (PSM I): een Engelstalig examen 

toegespitst op IT omgevingen

> IIABC.org: een Nederlandstalig examen 

toegespitst op non-IT omgevingen

> Certificaat van deelname namens Agile Scrum 

Group

> Bij behalen van het examen ook een officïeel 

certificaat via Scrum.org of IIABC.org

 

 

Werken met Scrum speelt momenteel in alle 

sectoren

7. TOETSMOMENTEN    

10.1.c



Projectresultaten opleveren waar klanten fan van 

worden

1 Online examen. Deelnemers kunnen kiezen uit 

twee examens:

> Scrum org: een Engelstalig examen toegespitst 

op IT omgevingen

> IIABC.org: een Nederlandstalig examen 

toegespitst op non-IT omgevingen

> Certificaat van deelname namens Agile Scrum 

Group

> Bij behalen van het examen ook een officïeel 

certificaat via Scrum.org of IIABC.org

>  

 

Werken met Scrum speelt momenteel in alle 

sectoren

Teams optimaal te laten presteren. Je leert een 

"high performing team" te ontwikkelen.

1 Online examen.

> Scrum org (PSM II): een Engelstalig examen 

toegespitst op verdieping op de Scrum Master rol

> Certificaat van deelname namens Agile Scrum 

Group

> Bij behalen van het examen ook een officïeel 

PSM II certificaat van Scrum.org

>  Werken met Scrum speelt momenteel in alle 

sectoren

Deelnemers kunnen na deze training functioneren 

in een omgeving waar het Scaled Agile 

Framework wordt toegepast.

1 Online examen.

> Scaled Agile Inc. (SAFe Agilist examen): een 

Engelstalig basisexamen over het Scaled Agile 

Framework

> Certificaat van deelname namens Agile Scrum 

Group

> Bij behalen van het examen ook een officïeel 

SAFe Agilist certificaat van Scaled Agile Inc.

> Agile werken speelt momenteel in alle sectoren

10.1.c

10.1.c

10.1.c









































OPLEIDER(S):

CONTACTGEGEVENS:

PROJECTPERIODE

KEURMERK / CERTIFICERING

WEBSITE AANBOD SCHOLING

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. SAMENVATTING SCHOLINGSTRAJECT

Wat kan de deelnemer bereiken?

(Beschrijf in een paar zinnen het doel en de 

doelgroep van het scholingstraject.)

Categorie opleiding: A, B, of C?

(zie artikel 6, eerste lid, vd subsidieregeling)

Waaruit bestaat het scholingstraject? Beschikbaarstelling 

(Per wanneer kan de scholing aanvangen?)

(NAAM SCHOLING)

(NAAM SCHOLING)

(NAAM SCHOLING)

(NAAM SCHOLING)

(U dient hier te verwijzen naar de webpagina door middel van een hyperlink waar de deelnemer het totale scholingsaanbod kan raadplegen waarvoor subsidie is 

verleend ihkv deze subsidieregeling)

FORMAT CATALOGUS NL LEERT DOOR MET INZET VAN SCHOLING

(Naam opleider. Benoem in het geval van een opleiderscollectief of samenwerkingsverband alle deelnemende opleidingsinstellingen)

(Contactgegevens opleider(s)

(Voor de gestelde voorwaarden, zie artikel 10, lid 9 v/d subsidieregeling. Voor een leerpakket of abonnement geldt dat ten minste 1 module moet zijn afgerond. 

voor 31 juli 2021)

(Voor de gestelde voorwaarden, zie artikel 5, lid 2, v/d subsidieregeling)

(U dient hier te verwijzen naar de webpagina door middel van een hyperlink waar de deelnemer de algemene voorwaarden van de opleider kan raadplegen) 

AANBOD ONLINE SCHOLING

(minimaal 5)

In het geval van een opleiderscollectief of 

samenwerkingsverband dient per opleider het 

scholingsaanbod in een aparte tabblad (zie 

onderin) te worden ingevuld.

2. INHOUD SCHOLINGSTRAJECT 3. AANVANGSDATUM, PROJECTPERIODE, STU   



(NAAM SCHOLING)

* Bij meer scholingsaanbod, verder aanvullen



Studieduur scholingstraject Studiebelasting in uren Benoem studierichting of kennis c.q. 

vaardigheden die worden ontwikkeld tijdens het 

scholingstraject.

Studieniveau Benodigde voorkennis/vooropleiding

   UDIEDUUR EN STUDIEBELASTING 4. STUDIERICHTING EN NIVEAU





5. VORMEN VAN PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING

Welke vorm van begeleiding en ondersteuning wordt gegeven?

(O.a.: Individuele persoonljike ondersteuning; Virtual classes; Webinars; (Online) 

workshops; Groepsdiscussie; Interactieve lessen; Praktijkopdrachten (binnen 

RIVM richtlijnen); Online (beschikbaar) additioneel lesmateriaal.)

(let op: bij scholing die valt onder de categorieën B en C, is begeleiding 

en ondersteuning verplicht. Bij scholing die valt onder categorie A, is 

begeleiding en ondersteuning niet verplicht. Zie artikel 6, eerste lid en 

Bijlage I behorend bij artikel 5, eerste lid v/d subsidieregeling).

Wat leert de deelnemer? Wat kan de deelnemer na afronding van het 

traject?

Hoeveel toetsmomenten beslaat het 

scholingstraject?

Wat voor soort toetsen worden afgenomen?

7. TOETSMOMENTEN6. RESULTATEN VOOR DE DEELNEMER





8. BEWIJS VAN AFRONDING 9. KOSTENWAARDERING SCHOLINGSTRAJECT 10. SECTORINDELING

Wat voor soort bewijs onvangt de deelnemer na 

afronding van de scholing?

(een bewijs van deelname, een bewijs van 

afronding, een getuigschrift, een certificaat of 

diploma?)

Het scholingsaanbod wordt kosteloos aangeboden. 

Echter voor welke prijs werd de scholing vóór 01-09-

2020 aangeboden?

Is de scholing interessant voor een bepaalde 

sector en zo ja voor welke? 





Organisatie: Stichting NOBTRA
Projectnaam: NL Leert door NOBTRA
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Stap 1: Projectgegevens

Projectinhoud
Projectnaam NL Leert door NOBTRA
Omschrijving van het initiatief (Deze tekst wordt gebruikt voor publicatiedoeleinden Het doel is het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden

van deelnemers door hun kosteloos scholingstrajecten aan te
bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op
de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid of
opdrachten. NOBTRA in samenwerking met ICM en Schouten &
Nelissen biedt meerdaagse trainingen om in deze behoefte te
voorzien. Daarbij adviseren we potentiele deelnemers en zien we
erop toe dat deze trajecten succesvol met een certificaat of diploma
worden afgerond.

Projectverantwoordelijken
Aanvrager (tevens tekenbevoegde)
Contactpersoon
Hierbij verklaar ik dat er geen wijzigingen zijn opgetreden die van invloed kunnen zijn op de status als aanvrager.
Ja, dat verklaar ik R

Stap 2: Gevraagd subsidiebedrag

Begroot aantal scholingstrajecten/toepassingen categorie C 2000
Het gevraagd subsidiebedrag is berekend middels prijs per traject. Aantal scholingstrajecten/toepassingen categorie C: 2000 x €1000 = € 2.000.000,-
Gevraagd subsidiedrag € 2.000.000

Stap 3: Bijlagen

Onderstaand overzicht geeft aan welke bestanden als bijlage zijn toegevoegd aan het formulier.

10.2.e



Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing C: Aanvraag 2020

Organisatie: Stichting NOBTRA
Projectnaam: NL Leert door NOBTRA

  Print datum: 02-11-2020 09:01:43
Datum verzonden: 02-11-2020 09:01:43
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Bijlage Bestand
Bewijsstuk (aanvrager=) houder bankrekening NOBTRA bankafschrift gearceerd.pdf
Catalogus Catalogus perceel C NOBTRA.xlsx
Machtiging van aanvrager aan intermediair Machtigingen NOBTRA-samengevoegd.pdf
Samenwerkingsovereenkomst inclusief machtiging NLLD Samenwerkingsovereenkomst en machtigingen getekend.pdf

Stap 4: Samenvatting en verklaring

Betalingsgegevens
IBAN
BIC
Ten name van Stichting NOBTRA
Plaatsnaam Amersfoort

Verklaring
U verklaart:
• dat elke opleider voldoet aan de eisen, beschreven in bijlage II;
• dat de catalogus voldoet aan de eisen, beschreven in bijlage I;
• toe te stemmen met het plaatsen van een verwijzing naar de catalogus op de website www.hoewerktnederland.nl;
• kennis te hebben genomen en te zullen voldoen aan de eisen van de regels in de Algemene wet bestuursrecht, de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en de

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing;
• mee te werken aan onderzoeken ten behoeve van evaluatie- en controle;
• in te stemmen dat het subsidiedossier, met uitzondering van persoonsgegevens, openbaar wordt gemaakt;
• dat geen sprake zal zijn van andere financiering uit Europese of nationale subsidieprogramma's voor de activiteiten, zoals beschreven in de aanvraag;
• dat u verantwoordelijk bent voor de uitvoering van de activiteiten uit de subsidieregeling en aansprakelijk voor onjuiste handelingen van uitvoerders en

onderaannemers.
De aanvrager verklaart dat de informatie in deze aanvraag en de bijlagen volledig en juist is.
Ja, dat verklaar ik R

10.2.e
10.2.e

















 
> Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag 

Stichting NOBTRA 
T.a.v. mevrouw  
Scheltemalaan 11 c 
3817KR AMERSFOORT 
3817KR11 C  

 

Datum 28 januari 2021 
Betreft Beschikking subsidieverlening project 2020NLLD2023108 
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Directie Dienstverlening, 
Samenwerkingsverbanden en 
Uitvoering 

Uitvoering Van Beleid 

 

Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
Postbus 93249 
2509 AE Den Haag 
www.uitvoeringvanbeleidszw.nl 

 

Contactpersoon 

Team NLD scholing 

T 070 315 2152 

E NLDscholing@minszw.nl 

 

 
 
Projectnaam 
NL Leert door NOBTRA 

Projectnummer 
2020NLLD2023108 

Onze referentie 
DSU/UVB/NLLD/2021/506377 

 
Bijlage 
bezwaarprocedure 
 
 
 
 

 

 

 

Geachte mevrouw  
 
Op 2 november 2020 heeft u in het kader van de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL 
leert door met inzet van scholing (NLLD – S)’ subsidie aangevraagd voor het 
project “NL Leert door NOBTRA”. 
 
Gebaseerd op: 
 
 Titel 4.2 (Subsidies) van de Algemene wet bestuursrecht, hierna Awb; 
 de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD – S), 

hierna: Regeling; 
 de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, hierna: Kaderregeling; 
 uw volledige aanvraag van 2 november 2020 
 en aanvullende informatie van 17 december 2020 
 
besluit ik tot het verlenen van de volgende subsidie: 
 
Projectnummer: 2020NLLD2023108 
Project: NL Leert door NOBTRA 
Projectperiode: 18 januari 2021 t/m 31 juli 2021 
Subsidie: € 2.000.000 
Voorschot:  € 1.200.000 (60% van het subsidiebedrag) 
Aantal scholingstrajecten 
categorie C: 

2.000 

 
Deze subsidie wordt verleend voor de in de subsidieaanvraag beschreven 
activiteiten. Hierbij geldt dat u moet voldoen aan de voorwaarden van de 
Regeling. 
 
U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen 
bij niet-naleving. 
 
Zonder volledig te zijn breng ik in het bijzonder de volgende bepalingen uit de 
wet- en regelgeving onder uw aandacht. 
 
 Bijlage II, u dient de scholing uit de catalogus zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk 5 februari 2021 beschikbaar te maken via een online ‘bibliotheek’ op 
uw website. Het moet voor de deelnemer duidelijk zijn dat deze scholing 
kosteloos wordt aangeboden.  

10.2.e
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Uitvoering Van Beleid 

 
Datum 
28 januari 2021 

Onze referentie 
DSU/UVB/NLLD/2021/506377 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Bijlage IV, behorende bij artikel 13, tweede lid, onderdeel C van de Regeling. 
Hierin zijn de administratieverplichtingen opgenomen. 

 Artikel 15 van de Regeling, waarin de wijze van verantwoorden is opgenomen.   

Wanneer ontvangt u de subsidie? 
U ontvangt binnen zes weken een voorschot van € 1.200.000. Dit betreft 60% van 
het subsidiebedrag ad € 2.000.000. 
 
Als u de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, hebt verricht en u hebt 
voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn, ontvangt u het 
restant, ad 40% na vaststelling van de subsidie. De voorschotten worden 
verrekend met het vastgestelde bedrag bij de subsidievaststelling.  
 
Het voorschot en het restant maak ik aan u over op bankrekening  

, ten name van Stichting NOBTRA onder vermelding van 
het voornoemde projectnummer. 
 
Subsidievaststelling  
Binnen 22 weken na beëindiging van de uitvoering van alle in de 
subsidiebeschikking genoemde maatregelen, dient u een verzoek in tot het 
vaststellen van de subsidie. Hiervoor gebruikt u het Subsidieportaal en het op de 
website van Uitvoering van Beleid beschikbare formulier. Dit verzoek moet 
uiterlijk op 1 oktober 2021 in mijn bezit zijn. Daarbij toont u aan door middel 
van een activiteitenverslag en financiële verantwoording met bijbehorende 
controleverklaring en een rapport van feitelijke bevindingen dat de subsidiegelden 
rechtmatig zijn besteed en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen. 
 
Meldingsplicht 
Krachtens de bepalingen van artikel 5.7 van de Kaderregeling bent u onder meer 
verplicht mij onverwijld een schriftelijke melding te doen (vergezeld van een 
toelichting) zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is 
verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of zich andere 
omstandigheden (zullen) voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing 
tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.  
 
Indien u voor dezelfde activiteiten al uit anderen hoofde subsidie ontvangt of hebt 
aangevraagd, dan wel in verband daarmee andere inkomsten verwerft, anders 
dan aangegeven in uw subsidieaanvraag, doet u mij daarvan zo spoedig mogelijk 
schriftelijk mededeling. 
 
Indien surseance van betaling wordt aangevraagd of in het geval van dreiging of 
aangifte van faillissement dient u mij hiervan onmiddellijk schriftelijk melding te 
doen. 
 
Voor de volledigheid maak ik u erop attent dat de hierboven genoemde 
omstandigheden, op grond van artikel 4:48 van de Awb kunnen leiden tot 
(ambtshalve) intrekking of wijziging van de subsidie.  
 
Onderzoek, inzage en evaluatie 
Aan deze subsidie is in artikel 18 van de Regeling de verplichting verbonden dat u 
desgevraagd aan ambtenaren van mijn ministerie inzage verstrekt in de 
bijgehouden administratie en alle inlichtingen verstrekt die noodzakelijk zijn om 
een juist inzicht te verkrijgen in de uitvoering van het projectplan en de besteding 
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van de subsidie. Ook bent u op grond van artikel 16 van de Regeling gebonden 
om de uitvoering van uw project te evalueren.  
  
Tot slot  
Mocht blijken dat niet, of niet volledig wordt voldaan aan de in de Regeling of 
Kaderregeling opgenomen verplichtingen, dan bestaat de mogelijkheid dat op 
grond van de artikelen 4:46 en 4:48 of 4:49 van de Awb de verleende subsidie 
(gedeeltelijk) wordt ingetrokken of op een lager bedrag zal worden vastgesteld.  
 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u bezwaar maken. U leest hier 
meer over in de bijlage.   
 
Op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl vindt u meer informatie over de 
subsidieregeling en wat er van u verwacht wordt.  
 
Hoogachtend, 
 
De Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 
namens deze, 
Hoofd afdeling Uitvoeringsexpertisecentrum, 

 

drs.  
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BIJLAGE: 
 
Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. 
Overeenkomstig de Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken 
is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze 
beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij:  
 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
T.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden 
Bureau Ondersteuning team 1 
Postbus 90801 
2509 LV ’s-Gravenhage  
(Fax 070 333 5116)  
 
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de 
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze 
beschikking alsmede reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. 
Ten behoeve van een spoedige afhandeling van uw bezwaarschrift verzoeken wij u 
een afschrift mee te sturen van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Het 
bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld. 
 
Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. Dan moet het 
bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 
bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt 
bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat 
het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met 
tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage moet gezonden worden naar:  
wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
 





Breintraining, Snellezen en Mindmappen

Wil je in korte tijd tot drie keer sneller 

kunnen lezen? Wil je leren complexe 

informatie te structureren op een prettige 

en eenvoudige manier? Wil je meer uit de 

‘verborgen’ mogelijkheden van je brein 

halen? Dan is deze training uitermate 

geschikt voor jou.

Je ontdekt hoe je sneller door teksten 

heen kunt gaan. Ook leer je hoe je brein 

werkt. Mindmappen is een techniek 

waarmee delen van de hersenen 

geactiveerd worden die je normaal niet 

gebruikt. Mindmapping heeft grote 

voordelen ten opzichte van traditionele 

aantekeningen en vergroot je effectiviteit. 

Kortom, met deze waardevolle training 

breng je jezelf naar een hoger niveau, 

zowel zakelijk als privé.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen

Effectief Communiceren

Jouw gedrag en communicatiestijl bepalen 

hoe anderen op je reageren. Soms 

verloopt je communicatie helemaal naar 

wens, maar er zijn ook gesprekken en 

momenten die moeizamer verlopen. Wil je 

jezelf sterker neerzetten in je organisatie 

en zelfbewuster communiceren? Tijdens 

deze waardevolle training krijg je meer 

inzicht in je eigen communicatiestijl en in 

die van anderen. Onder leiding van een 

professionele trainer leer je zo 

communiceren dat je je doelen op een 

prettige en effectieve manier behaalt. Zo 

vergroot je je invloed en bereik je meer 

resultaat, zowel zakelijk als privé.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen

Effectief Onderhandelen

Onderhandelen wordt gezien als een 

specifieke kwaliteit. Succesvol 

onderhandelen hangt vooral samen met 

de mate waarin je creatief en met 

zelfvertrouwen omgaat met de belangen 

van de ander en die van jezelf. In deze 

training ontwikkel je je 

onderhandelingsvaardigheden om tot de 

gewenste resultaten te komen. Dit 

betekent zowel het bereiken van een 

optimale uitkomst als het creëren van een 

goede relatie. Uitgangspunt is het zoeken 

naar een win-winsituatie waarbij het 

probleem gescheiden wordt van de 

mensen. Samen wordt gewerkt aan een 

succesvol onderhandelingsresultaat.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen



Feedback geven en ontvangen

Spreek je een collega liever niet aan op 

gedrag dat jou in de weg zit, omdat je 

denkt dat dit de samenwerking nadelig 

beïnvloedt? Wil jij groeien van feedback, 

maar merk je dat je het wegwuift of in de 

verdediging schiet? In deze training leer je 

feedback geven en ontvangen op manier 

die bij jou past, waardoor feedback een 

natuurlijk onderdeel wordt van je 

communicatie. Wanneer je de principes en 

technieken onder de knie hebt gaat er een 

wereld van mogelijkheden voor je open.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen

Introductie Loopbaancoaching

Je vindt het leuk om mensen te 

begeleiden bij loopbaanvragen. Mogelijk 

wil je je ontwikkelen tot loopbaancoach en 

daar een gedegen vakopleiding voor 

volgen. Je hebt echter het gevoel nog te 

weinig ervaring met coaching te hebben 

om met zo’n specialistische opleiding te 

starten. De tweedaagse training 

Introductie loopbaancoaching bereidt jou 

op praktijkgerichte manier voor op een 

verdieping als loopbaancoach. Je leert de 

basisprincipes en -vaardigheden van 

coaching én maakt alvast de eerste 

stappen in de wereld van 

loopbaancoaching. Na deze training heb je 

kennis gemaakt met het vak van 

loopbaancoach én kom je beslagen ten ijs 

op de ICM opleiding Loopbaancoaching.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen

Power to the Introverts

Heb je een introverte persoonlijkheid en 

loop je hierdoor regelmatig aan tegen de 

eisen van de overwegend extraverte 

wereld? Je hebt even goede ideeën als 

extraverte collega’s, maar jouw ideeën 

worden minder gehoord. De training 

Power to the Introverts is in de eerste 

plaats een feest van herkenning. Je gaat 

op zoek naar eigen manieren om jouw 

zichtbaarheid te vergroten. Introversie is 

niet een probleem dat opgelost moet 

worden, maar een kracht die gezien mag 

worden. Na de training heb je daarin een 

eigen stijl ontwikkeld.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen



Telefonische Verkoop en Acquisitie

Wil je op een doeltreffende manier 

telefonisch contact leggen met je 

(potentiële) klanten? En op een oprechte 

manier nieuwe klanten werven? Wanneer 

de telefoon voor jou dé manier is om 

klantrelaties op te bouwen en zaken te 

doen, dan is deze training zeker 

interessant voor je. Je leert initiatief 

nemen en de voordelen van je product 

overtuigend overbrengen. Tijdens deze 

waardevolle en praktische training 

verhoog je je commerciële vaardigheden 

in telefoongesprekken met (potentiële) 

klanten, waardoor je verkoopresultaten 

nog verder zullen verbeteren.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan
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Time Management

Hoe hard je ook werkt, je agenda blijft 

overvol. Soms heb je het gevoel dat er te 

weinig uren in een dag zitten. Zou je meer 

grip willen hebben op je tijd? Wil je meer 

bereiken zonder een gehaast gevoel? In 

deze training leer je beter doelen stellen, 

plannen en heldere prioriteiten bepalen. Je 

krijgt inzicht in de blokkades die je 

hinderen in je eigen timemanagement.

In deze training leg je in korte tijd de 

basis voor je timemanagement. Je leert 

rust in je agenda te creëren, een gezonde 

werk-privébalans aan te houden en in 

minder tijd meer resultaat te behalen.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen

Verzorgd Nederlands

Je werkzaamheden vereisen een goede 

schrijfvaardigheid, maar schrijven kost je 

meer tijd en moeite dan je zou willen. Je 

wilt teksten doelgerichter schrijven en je 

boodschap zonder spelfouten concreet en 

helder communiceren. In deze 

tweedaagse training leer je hoe je dat 

voor elkaar krijgt. Na afloop weet je hoe 

je teksten logisch opbouwt, wanneer je 

welke leestekens gebruikt en hoe je lange 

zinnen vermijdt. Je frist je kennis van de 

Nederlandse taal op, twijfelt niet langer 

over d’s en t’s en schrijft sneller met meer 

zelfvertrouwen.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan
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Adviesrapporten en beleidsvoorstellen schrijven

Het schrijven van adviesrapporten of 

beleidsstukken vraagt om meer dan 

gedegen vakkennis. De inhoud samen met 

de verpakking bepaalt de 

overtuigingskracht van je rapport. Beide 

aspecten komen in deze praktische 

training ruimschoots aan bod. Je leert snel 

tot de kern komen en je argumenten 

afstemmen op de verschillende lezers. Je 

rapporten worden overzichtelijker en 

prettiger om te lezen. Het belangrijkste 

effect is dat je lezers hierdoor meer bereid 

zijn je adviezen serieus te nemen en te 

implementeren.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan
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Commercieel en creatief schrijven

Je schrijft regelmatig reclameteksten, 

directmailbrieven en offertes. Tijdens het 

schrijven gaan vaak vragen door je hoofd, 

omdat je je teksten wilt verbeteren. Hoe 

trek ik elke keer opnieuw de aandacht? 

Welke informatie gebruik ik? Hoe gaat een 

tekst ‘leven’? Waar let de klant op bij het 

lezen? Kan een informatieve brief of een 

offerte toch commercieel zijn? In de 

training Commercieel en creatief schrijven 

krijg je een helder antwoord op deze 

vragen. Je brengt je vaardigheid in 

commercieel en creatief schrijven naar 

een hoger niveau.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen

Persoonlijk Verkopen en Acquisitie

Hoe leg je succesvol contact met 

potentiële opdrachtgevers of klanten? Hoe 

maak je hen enthousiast voor je 

producten en diensten? Waarmee win en 

behoud je het vertrouwen? Met deze 

training scherp je je commerciële 

competenties verder aan. In de eerste 

module leer je je prospect actief 

(telefonisch) te benaderen voor het 

maken van een face-to-faceafspraak. In 

de tweede module krijg je alle kennis en 

vaardigheden aangereikt om van deze 

afspraak een commercieel succes te 

maken. Zo leer je in te spelen op de 

behoefte van je klanten, verschillende 

verkoopstijlen te hanteren en de juiste 

sfeer te creëren.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan
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Succesvol netwerken

Netwerken wordt steeds vaker gezien als 

een waardevol instrument. Wil je weten 

wat succesvol netwerken daadwerkelijk 

inhoudt? Wil je leren hoe je effectief je 

netwerk kunt vergroten en onderhouden? 

Dan is de inspirerende training Succesvol 

Netwerken uitstekend geschikt voor jou. 

De training biedt waardevolle inzichten en 

technieken, waaronder het gebruik van 

social media om de kwaliteit van je 

netwerk te vergroten. Daarnaast 

ontwikkel je jouw persoonlijke 

netwerkstijl. Je leert hoe je jouw netwerk 

optimaal kunt inzetten en brengt jezelf 

naar een hoger niveau.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen

Van Keuzestress naar Besluitvaardigheid

Het lijkt een zegen: keuzevrijheid. Maar 

dat is het lang niet altijd. Te veel keuze 

hebben werkt soms verlammend, 

waardoor je geen besluiten meer kunt 

nemen. Gelukkig is kiezen een vaardigheid 

die je kunt leren. In deze training leer je 

wat er automatisch in je brein gebeurt bij 

het maken van keuzes. Wanneer je deze 

automatische piloot uit weet te zetten, 

kun je bewust keuzes maken. Het 

resultaat is dat je besluitvaardig optreedt 

bij het maken van zowel grote als kleine 

keuzes. Je staat voor je keuze!

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen

Zakelijke correspondentie

Wil je graag weten welke eisen er worden 

gesteld aan verzorgde correspondentie? 

Zoek je meer houvast om in een zakelijke, 

klantvriendelijke en beknopte stijl brieven 

en e-mails te schrijven? Of wil je in het 

kader van efficiëntie minder tijd kwijt zijn 

aan je correspondentie? Dan is deze 

training uitstekend geschikt voor jou. 

Onder leiding van een ervaren trainer leer 

je hoe je je zakelijke correspondentie 

beter en in minder tijd kunt verzorgen.

Na deze twee trainingsdagen schrijf je vol 

plezier en zelfvertrouwen je brieven.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen



Appreciative Inquiry

Je voert een verandering door als 

oplossing voor een probleem in de 

organisatie en loopt tegen weerstand aan. 

De mensen in de organisatie zien 

belemmeringen in hun praktijk en 

ontmoedigen elkaar. De verandering komt 

hierdoor niet op gang. Maar je wilt het 

probleem oplossen. Appreciative Inquiry is 

een veranderstrategie die uitgaat van het 

vergroten van successen in plaats van het 

repareren van fouten. Tijdens de training 

Appreciative Inquiry ontwikkel je 

vaardigheden om waarderend vragen te 

stellen die leiden tot betrokkenheid van de 

mensen en het helder krijgen van 

successen. Met deze nieuwe 

onderzoekende vaardigheden versterk je 

jouw organisatie met duurzaam resultaat.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen

Creativiteit en Ondernemerschap in Organisaties

De wereld om ons heen verandert continu 

en dat maakt het urgent dat organisaties 

zich in korte tijd kunnen aanpassen aan 

nieuwe omstandigheden. Van jou als 

medewerker wordt verwacht dat je 

creatieve denkkracht hebt, ondernemend 

bent, kansen ziet en daarnaar handelt. 

Zelfsturing is belangrijk en pro-activiteit 

wordt beloond. Wil je jouw waarde voor 

de organisatie op dit vlak vergroten? 

Tijdens de training Creativiteit en 

ondernemerschap in organisaties ga je 

aan de slag met jouw creativiteit en 

innovatief vermogen. Je zet jouw 

creativiteit om in concrete voorstellen en 

ervaart hoe creativiteit en 

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen



Effectief waarnemen & communiceren

Gaat duidelijk en daadkrachtig optreden 

je meestal gemakkelijk af, maar voelen 

anderen zich soms minder goed begrepen 

door jou en interpreteer je situaties 

anders dan mensen om je heen?

Deze training geeft je meer inzicht in je 

eigen waarnemings- en communicatiestijl 

en in die van anderen. Je leert hoe je je 

gedrag tactisch afstemt op een ander 

waardoor je je invloed vergroot en meer 

voor elkaar krijgt. Zo haal je meer 

resultaat en plezier uit je 

samenwerkingen.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan
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Emotionele Intelligentie

Hoe empathisch ben je? Hoe goed kun je 

omgaan met je emoties en die van 

anderen? Naast onze cognitieve 

intelligentie (IQ) worden onze emotionele 

competenties en de ontwikkeling daarvan 

steeds belangrijker. De wijze waarop je in 

je omgeving staat, is van grote invloed op 

je succes en je ervaring van geluk.

Tijdens deze waardevolle training word je 

sensitiever en leer je aansluiten op het 

gevoel en de beleving van anderen. Je 

krijgt instrumenten aangereikt om je 

huidige kwaliteiten optimaal te benutten 

en tegelijkertijd je empathisch vermogen 

te vergroten. Je brengt jezelf naar een 

hoger niveau.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen



Inspirerend en Creatief trainen

Je bent als trainer of docent op zoek naar 

nieuwe ideeën om je training nog 

leerzamer en leuker voor je cursisten te 

maken. Wil je je lesprogramma zo 

inrichten dat je maximaal resultaat 

bereikt?

In de training Inspirerend en Creatief 

trainen staan vragen centraal als: Hoe 

maak ik mijn training interactief en 

inspirerend? Hoe houd ik de aandacht en 

energie hoog? Door je creativiteit te 

ontplooien en gebruik te maken van 

trainingsgames en toneelaspecten, leer je 

je training boeiender te maken. De extra 

beleving die je aan je cursisten kunt 

meegeven, staat centraal. Je ontdekt je 

inspirerende kracht en weet deze in te 

zetten op een manier die bij je past.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan
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Omgaan met groepsdynamiek

Wil je inzicht krijgen in de dynamiek van 

een groep en weten hoe je gericht kunt 

inspelen op groepsgedrag? Wil je leren 

hoe je effectief met stoorzenders en 

weerstand kunt omgaan? In deze training 

leer je hoe je deelnemers kunt motiveren 

tot gedragsverandering en hoe je 

tegelijkertijd de balans kunt bewaken 

tussen persoonlijke aandacht en de groep. 

Je krijgt scherp inzicht in groepsfasen en 

groepsprocessen en weet op natuurlijke 

wijze interventies te plegen. Met deze 

vaardigheid vergroot je zonder twijfel het 

rendement van je trainingen.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan
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Oplossingsgericht coachen

Merk je ook dat het niet altijd effectief is 

om lang stil te staan bij de oorzaken van 

een probleem? Wil je je boven alles 

richten op het oplossen van het probleem? 

En wil je anderen kunnen leren vanuit hun 

eigen kracht problemen op te lossen? Dan 

is deze training uitstekend geschikt voor 

jou. Met oplossingsgericht coachen buig je 

het denken van een ander in de richting 

van een oplossing voor zijn of haar 

probleem. Oplossingsgericht coachen 

focust op wat goed gaat en stimuleert zo 

de creativiteit en zelfredzaamheid van 

mensen. Deze methodiek richt zich op de 

toekomst en biedt perspectief. Je brengt 

je coachingskwaliteiten naar een hoger 

niveau.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan
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Projectmatig werken

Binnen organisaties worden steeds meer 

opdrachten in teamverband uitgevoerd. 

Van een opdracht een project maken, 

vereist specifieke kennis en vaardigheden. 

Wat houdt projectmatig werken nu 

daadwerkelijk in? Wat is het verschil met 

je ‘gewone’ dagelijkse activiteiten? Deze 

training brengt je in hoog tempo op het 

niveau dat nodig is om effectief 

projectmatig te kunnen werken. Je leert 

succesvol omgaan met belangrijke 

elementen als doelstellingen, taken, 

mensen en planning.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen



Time Management en delegeren voor leidinggevenden

Kom je door dagelijkse ad-hoc activiteiten 

niet toe aan belangrijke zaken waar je je 

eigenlijk mee bezig wilt houden? Heb je 

soms het gevoel dat er te weinig uren in 

een dag zitten en zou je meer grip willen 

krijgen op je tijd?

In deze training leer je bewuster en 

efficiënter met je tijd om gaan. Je oefent 

met vaardigheden zoals delegeren en 

omgaan met deadlines. Je leert rust in je 

agenda creëren, een gezonde werk-

privébalans aanhouden en in minder tijd 

meer resultaat behalen. Zodat je leiding 

kunt geven met meer energie, 

productiviteit en plezier.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen

Trainingstechnieken en -instrumenten

Hoe kun je als trainer ervoor zorgen dat 

de deelnemers de stof efficiënt tot zich 

nemen? Hoe blijft de stof ook 

daadwerkelijk hangen? Hoe voorkom je 

dat je verhaal het ene oor in en het 

andere oor uit gaat? Weet je welke 

werkvormen er zijn en wanneer je ze 

inzet? Als trainer wil je je deelnemers hun 

leerdoelen laten bereiken en ze 

geïnspireerd naar huis laten gaan. 

Daarom moet je over een goedgevulde 

rugzak met technieken en instrumenten 

beschikken. In deze boeiende en zeer 

praktische training leer je welke 

technieken je kunt gebruiken. Je 

ontwikkelt je verder als professionele 

trainer.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen

Coachingstechnieken en -instrumenten

Je begeleidt en adviseert graag anderen 

en je merkt dat je meer technieken wilt 

beheersen om te coachen. Wil je leren hoe 

je het gedrag van je gesprekspartner kunt 

beïnvloeden? Wil je instrumenten kunnen 

inzetten om effectief interventies te 

plegen? Dan is deze training uitstekend 

geschikt voor jou. In deze waardevolle 

training leer je de belangrijkste 

technieken en instrumenten, zodat je met 

meer plezier en resultaat anderen kunt 

coachen.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen



Basiskennis Financiën

Kom je in je werk steeds meer in 

aanraking met financiële cijfers? Wil je 

meer inzicht krijgen in financiële cijfers? 

Wil je een betere gesprekspartner zijn op 

dit gebied? En heb je geen eerdere 

opleiding hierin gevolgd? Dan is de 

waardevolle training Basiskennis Financiën 

uitstekend geschikt voor jou. Op een zeer 

toegankelijke wijze maak je kennis met de 

basisaspecten van financiën en breng je je 

kwaliteiten en inzichten op het financiële 

vakgebied naar een hoger niveau.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen

Conflicthantering

Mensen verschillen van elkaar en in veel 

samenwerkingssituaties bestaan ook 

verschillende belangen. Conflicten liggen 

op de loer. Soms worden ze uit de weg 

gegaan, terwijl het juist beter en 

effectiever is om conflicten aan te pakken. 

Soms escaleren conflicten en lopen de 

emoties hoog op, met alle ongewenste 

gevolgen van dien voor de organisatie en 

voor jezelf.

In de training Conflicthantering leer je hoe 

je op een effectieve manier met conflicten 

kunt omgaan. Hoe je spannende situaties 

goed kunt hanteren en goede resultaten 

behaalt, zonder de belangen van de ander 

uit het oog te verliezen en de relatie te 

verstoren. Je verbetert je relaties met 

anderen.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen



Introductie Learning & Development

Learning & Development speelt een steeds 

belangrijkere rol in organisaties. 

Organisaties veranderen snel en dat 

vraagt van medewerkers dat ze zich 

aanpassen en ontwikkelen. Kun jij vanuit 

jouw rol de organisatie ondersteunen met 

het creëren van leerinterventies? Je hebt 

nog geen ervaring met L&D, maar je wil 

er wel meer van begrijpen en eraan 

meewerken. In deze praktijkgerichte 

training maak je kennis met wat leren in 

organisaties betekent. Je zet de eerste 

stappen in de wereld van didactiek. 

Tevens leer je te beoordelen of een 

leerinterventie didactisch juist is ingericht.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal

vanaf 01-12-2020 2 dagen

Webredactie en contentcreatie

Wil je je online zichtbaarheid en het 

onderscheidend vermogen van je 

organisatie vergroten? Wil je met je 

webteksten meer dialoog, acties of 

transacties tot stand brengen? En is je 

doel content creëren waarmee je 

informeert, verbindt en je onderscheidt? 

In deze training ontdek je hoe je 

doelgroepgerichte content creëert en deze 

effectief verspreidt. Je leert vaardigheden 

die je nodig hebt voor het redigeren van 

inspirerende online teksten.

Je leert onderscheidend schrijven voor 

websites, e-mailings, mobiele marketing, 

social media én zoekmachines. Ook kom 

je erachter hoe je het kijk-, lees- en 

klikgedrag van bezoekers analyseert en 

beïnvloedt. Kortom, je wordt een 

specialist in webredactie en 

contentcreatie.

c fysieke of online bijeenkomsten + online 

voorbereiding en scholing materiaal + persoonlijk 

actieplan

vanaf 01-12-2020 2 dagen





20 uur persoonlijke effectiviteit MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur Communicatievaardigheden MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur Sales MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving



20 uur Communicatievaardigheden MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur Coachen als beroep MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur Persoonlijke effectiviteit MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving



20 uur Sales MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur persoonlijke effectiviteit MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur Communicatievaardigheden MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving



20 uur Communicatievaardigheden MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur Communicatievaardigheden MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur Sales MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving



20 uur Sales MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur persoonlijke effectiviteit MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur Communicatievaardigheden MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving



20 uur persoonlijke effectiviteit MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur Leiderschap en Management MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving



20 uur persoonlijke effectiviteit MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur persoonlijke effectiviteit MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving



20 uur Trainen als beroep MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur Trainen als beroep MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving



20 uur Coachen als beroep MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur Proces- & projectmanagement MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving



20 uur persoonlijke effectiviteit MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur Trainen als beroep MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur Coachen als beroep MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving



20 uur Financieel management MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur persoonlijke effectiviteit MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving



20 uur Trainen als beroep MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving

20 uur Marketing MBO+ geen Individuele persoonlijke ondersteuning - Interactieve (fysieke) 

lessen OF Interactieve Virtual classes - Groepsdiscussie - 

Praktijkopdrachten (binnen RIVM richtlijnen) - additioneel 

lesmateriaal op Digitale Leer Omgeving





•	Het menselijk brein: de actuele inzichten

•	Het geheim achter snellezen en mindmapping

•	Diverse leestechnieken

•	Oefenen met snellezen

•	Testen van oude en nieuwe leessnelheid

•	Hoe werkt je brein tijdens het leren en lezen?

•	Je persoonlijke leesstijl: sterktes en valkuilen

•	Mindmappen: alle regels en technieken

•	Het maken van mindmaps

•	Je hersencapaciteit beter benutten

•	Effectiever informatie verwerken en je creativiteit vergroten

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je leest sneller waardoor je veel tijd bespaart

•	Je leert mindmapping effectief gebruiken

•	Je leert doelmatiger met je leeswerk omgaan

•	Je ervaart de voordelen van de nieuwste breintechnieken en de 

verschillen met traditionele technieken

•	Je krijgt inzicht in hoe het brein werkt tijdens het lezen

•	Je kunt je brein effectiever en creatiever inzetten

•	Je werkt met meer ontspannenheid, effectiviteit en creativiteit

geen expliciete toetsing

•	Effectief waarnemen en communiceren

•	Niveaus van communicatie: je persoonlijke stijl en die van anderen

•	Verbale versus non-verbale communicatie

•	Actief en empathisch luisteren

•	Effectief beïnvloeden

•	Roos van Leary

•	Techniek van vragen stellen

•	Feedback geven en ontvangen

•	Omgaan met weerstand

•	Effectief gebruiken van verschillende communicatiestijlen en -patronen

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je zet jezelf sterker neer als professional

•	Je leert op effectieve wijze te communiceren en je boodschap over te 

brengen

•	Je leert situaties beter waarnemen en inschatten

•	Je kent de sterkten en valkuilen van je communicatiestijl en vergroot 

je persoonlijke uitstraling

•	Je kunt respectvol feedback geven en ontvangen

•	Je leert om te gaan met lastige situaties en weerstand

•	Je bent in staat je ideeën beter over te brengen en vergroot je invloed 

in de samenwerking met anderen

geen expliciete toetsing 

•	Kenmerken van onderhandelen

•	Onderscheid in de onderhandelingsfasen

•	Creëren van een resultaatgericht onderhandelingsklimaat

•	Inzicht in eigen gedrag en effecten daarvan

•	Onderhandelingsstrategieën

•	Oplossingen zoeken in wederzijds belang

•	Je persoonlijke onderhandelingsstijl

•	Doelgerichte voorbereiding van onderhandelingen

•	Beste resultaat met inachtneming van de relatie

•	Jouw vragen over lastige situaties of mensen

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je bent in staat om onderhandelingen met succes te voeren

•	Je brengt je onderhandelingskwaliteit naar een hoger niveau

•	Je leert oplossingen te zoeken in wederzijds belang

•	Je bent in staat om je communicatiestijl aan te passen aan de 

onderhandelingspartner

•	Je leert om te gaan met spanning en emoties

•	Je bent in staat het onderhandelen doelgericht en effectief voor te 

bereiden

•	Je brengt je onderhandelingsvaardigheden naar een hoger niveau

geen expliciete toetsing



Dag 1: Start met jouw feedbackavontuur

•	Bepaal je focus: persoonlijke doelen stellen en ontwikkelpunten benoemen

•	Uitbreiding gereedschapskist: technieken van feedback geven en ontvangen

•	Aan de slag: oefen en ervaar wat de verschillende manieren van feedback geven en ontvangen jou opleveren

•	Daag jezelf uit: stappenplan feedback geven en ontvangen in je eigen omgeving

Dag 2: Verdieping en uitdagende feedbackmomenten

•	Sta sterker in je schoenen: inzicht in belemmerende overtuigingen

•	Uitdagende momenten: oefen met jouw persoonlijke casuïstiek

•	Feedback in het hier en nu: effectief feedback geven zonder voorbereiding

•	Duurzame verandering: concrete actiepunten formuleren voor de komende tijd

•	Je geeft feedback op een respectvolle wijze

•	Je past feedback toe als onderdeel van je dagelijks werk

•	Je behaalt doelen sneller en met meer plezier door je heldere manier 

van communiceren

•	Je hebt inzicht in je eigen gedrag en in het gedrag van anderen

•	Je formuleert feedback volgens effectieve communicatieregels

•	Je ziet het krijgen van feedback als kans voor verbetering en groei

•	Je bouwt aan constructieve relaties en samenwerkingen door middel 

van feedback

geen expliciete toetsing

Dag 1: Loopbaancoaching: de basis

•	Basisprincipes van coaching

•	Je rol en verantwoordelijkheid als coach

•	Een coachende houding ontwikkelen

•	Oefenen met verschillende coachvaardigheden en -technieken

Dag 2: Introductie in de wereld van loopbaancoaching

•	De arbeidsmarkt in beeld

•	Trends en hypes op de arbeidsmarkt

•	Soorten loopbaanvragen

•	Persoonlijke leervragen en opdrachten

•	Persoonlijk actieplan

•	Je kent jouw rol en verantwoordelijkheden als coach

•	Je hebt inzicht in alle elementen van een effectief coachingsgesprek

•	Je bouwt professionele coachingsrelaties op

•	Je voert coachgesprekken met aandacht voor zowel proces als inhoud

•	Je weet hoe je goede loopbaanvragen stelt

•	Je hebt inzicht in de huidige arbeidsmarkt

geen expliciete toetsing

•	Bewustwording: inzicht krijgen in introverte en extraverte eigenschappen

•	Potentieel benutten: hoe zet je je introverte eigenschappen effectief in?

•	Persoonlijk inzicht: wat helpt mij om optimaal uit de verf te komen?

•	Passende profilering: hoe val ik op zonder te schreeuwen?

•	Grip op uw innerlijke criticus: zelf de lat bepalen

•	Spannende situaties

•	Choose your battles: wanneer zet je wel een extraverte communicatiestijl in?

•	Samenwerken: grenzen aangeven en communicatie afstemmen

•	Netwerken: hoe wordt het leuker?

•	Je herkent de kracht van jouw kernkwaliteiten en zet deze effectief in

•	Je hebt vrede gesloten met jouw innerlijke criticus

•	Je brengt helder over wat de toegevoegde waarde is van jouw 

werkwijze

•	Je kunt alternatieve werkwijzen aanbieden die toch bij je passen

•	Je doorziet de oorzaken van miscommunicatie en speelt hier op in

•	Je kunt ongewenste communicatiepatronen doorbreken

•	Je bent op jouw manier zichtbaarder en daardoor effectiever

geen expliciete toetsing



•	Aanpak en benadering van telefonische verkoop en acquisitie

•	Telefoneren vanuit je persoonlijke stijl

•	Openingen van een gesprek

•	Commerciële vraagtechnieken en luistervaardigheden

•	Optimaal inzetten van telefoonscripts

•	Ombuigen van eigen belemmeringen en overtuigingen

•	Behoeften onderzoeken

•	Overtuigend presenteren

•	Omgaan met weerstand

•	Vertrouwen winnen en impact hebben

•	Afsluiten en vervolgstappen

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je brengt je telefonische verkoop- en acquisitievaardigheden naar een 

hoger niveau

•	Je bent in staat om op effectieve manier telefonisch contact te leggen

•	Je bent in staat om klantgerichte en overtuigende telefoongesprekken 

te voeren

•	Je ontwikkelt je commerciële gespreksvaardigheden en 

vraagtechnieken

•	Je voert gesprekken in een voor jou natuurlijke stijl die aansluit op de 

klant

•	Je stelt een persoonlijk actieplan op

geen expliciete toetsing

•	Kern van je functie en verantwoordelijkheden

•	Tijdsbesteding in kaart brengen

•	Wat zijn je tijdvreters, hoe laat je je storen?

•	Prioriteiten bepalen

•	Plannen en organiseren van de dagelijkse werkzaamheden

•	De 3 E’s: Effectiviteit, Efficiëntie en Energie

•	Assertief optreden en ‘nee’ zeggen

•	Effectief delegeren en communiceren

•	Ontspannen omgaan met stress en deadlines

•	Voorkomen van uitstelgedrag

•	Beheren van e-mail

•	Creëren van rust op je werkplek

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je wordt je bewust van en hebt inzicht in je eigen manier van werken

•	Je leert meer structuur in je werk aanbrengen en te houden

•	Je kunt je eigen taken overzichtelijk maken en houden

•	Je deelt je tijd beter in aan de hand van doelen en prioriteiten

•	Je leert met tijdvreters omgaan

•	Je beheerst de vaardigheden die nodig zijn voor effectief 

timemanagement

•	Je werkt efficiënter met e-mail

•	Je weet rust op je werkplek te creëren en werkt met meer plezier

geen expliciete toetsing

Dag 1: Werkwoorden en spelling

•	Inzicht in je taalvaardigheid en eigen ontwikkelpunten

•	Spelling en interpunctie: opfrissen en de nieuwste regels

•	Correcties aanbrengen

•	Gebruik van tegenwoordige en verleden tijd

•	Werkwoorden vervoegen

•	Schrijfopdrachten en -oefeningen

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

Dag 2: Formuleren en stijl

•	Doeltreffend formuleren

•	Stijlfouten herkennen en verbeteren

•	Zinsopbouw en -constructies

•	Intervisie en zelfreflectie

•	Schrijfopdrachten en -oefeningen

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan en materiaal om zelf verder te oefenen

•	Je brengt je Nederlandse schrijfvaardigheid naar een hoger niveau

•	Je schrijft aantrekkelijkere teksten in minder tijd

•	Je kent de juiste spellingsregels

•	Je vervoegt werkwoorden op een correcte manier

•	Je hebt inzicht in de juiste zinsopbouw en -constructies

•	Je gebruikt leestekens op de juiste manier

•	Je bent zelfverzekerder over je gebruik van het Nederlands

geen expliciete toetsing



•	Adviesrapporten en beleidsstukken schrijven

•	Opdracht afbakenen en de probleemstelling verhelderen

•	Inhoud van een rapport of voorstel

•	Doel en functie van een rapport

•	Hoofd- en substructuur van een tekst

•	Strategische structuur, informatieve titels en koppen

•	Doelgroepgericht schrijven

•	Specifieke tekstonderdelen: inleiding en samenvatting

•	Samenhang binnen en tussen alinea’s

•	Werken met formats

•	Argumenteren en helder formuleren

•	Je persoonlijke schrijfstijl: kwaliteiten en valkuilen

•	Presentatie, opmaak en vormgeving van een rapport of verslag

•	Beoordelen van een rapport

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je leert hoe je je rapporten inhoudelijk sterk en aantrekkelijk leesbaar 

kunt maken

•	Je krijgt inzicht in hoe je bij je lezer in korte tijd de kern van je 

boodschap kunt overbrengen

•	Je leert je rapporten duidelijke structuur te geven en maakt ze 

compleet

•	Je leert je rapporten sneller en effectiever te schrijven

•	Je bent in staat je argumenten helder over te brengen en de lezer te 

boeien

•	Je brengt je professionele kwaliteiten naar een hoger niveau

geen expliciete toetsing

•	Commercieel en creatief schrijven

•	Doelgroep- en klantgericht schrijven

•	Schrijfproces in stappen

•	Boeiend en inspirerend schrijven

•	Effectieve schrijfstijl en schrijfvormen

•	Vertalen van product- en dienstkenmerken in klantvoordelen

•	Je persoonlijke schrijfstijl: kwaliteiten en valkuilen

•	De kracht van positief formuleren

•	Je creativiteit stimuleren

•	Beoordelen van eigen teksten

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je brengt je commercieel en creatief schrijven naar een hoger niveau

•	Je leert een analyse te maken van je doelgroep

•	Je kunt verschillende manieren van opbouw, formulering en schrijfstijl 

toepassen in schrijfopdrachten

•	Je leert op overtuigende en verkoopgerichte wijze te schrijven

•	Je leert je teksten nog beter af te stemmen op je doelgroep

•	Je leert levendig te schrijven

•	Je leert technieken om het creatieve proces te stimuleren

geen expliciete toetsing

Module Acquisitie

•	Klantenpiramide; waar liggen je kansen?

•	Fases van een acquisitiegesprek

•	De juiste vragen stellen

•	Je oplossing in een paar zinnen presenteren

Module Persoonlijke verkoop

•	Verkoopgesprek volgens het CAPA-model

•	Klik krijgen met verschillende persoonlijkheden

•	Vraagtechnieken en luistervaardigheden

•	Gesprek goed afsluiten

•	Constructief omgaan met tegenwerpingen en weerstand

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je gaat op succesvolle en natuurlijke wijze met je (potentiële) klanten 

om en verbetert je verkoopvaardigheden en verkoopresultaten

•	Je leert de behoeften van je klant te analyseren en hierop in te spelen

•	Je leert verschillende effectieve verkoopstijlen toe te passen

•	Je bent in staat om op een positieve en actieve manier contacten te 

leggen met nieuwe klanten

•	Je leert LinkedIn effectief inzetten bij acquisitie

•	Je ontwikkelt een klantgerichte attitude

•	Je leert kansen signaleren, te creëren en deze op overtuigende wijze 

te benutten

•	Je brengt je persoonlijke verkoopkwaliteiten naar een hoger niveau

geen expliciete toetsing



•	Netwerken als waardevol instrument

•	Definities en kernbegrippen van netwerken

•	Kenmerken van succesvol netwerken

•	Belang van de elevator pitch

•	Netwerken: valkuilen en belemmeringen

•	Verschillende soorten netwerken

•	Voeren van netwerkgesprekken op een natuurlijke wijze

•	Je persoonlijke en authentieke netwerkstijl

•	Effectief inzetten van social media

•	Netwerken op evenementen

•	Onderhouden van je netwerk

•	Nut van netwerkadministratie

•	Communicatie en beïnvloeden

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je krijgt inzicht in de principes en kenmerken van succesvol 

netwerken

•	Je wordt je bewust van je persoonlijke netwerkstijl

•	Je kunt op professionele wijze je netwerk opbouwen en onderhouden

•	Je leert de instrumenten en vaardigheden om op natuurlijke wijze 

netwerkgesprekken te voeren

•	Je krijgt inzicht in de huidige ontwikkelingen van netwerken en het 

gebruik van social media

•	Je bent in staat jezelf beter te presenteren en verhoogt daarmee het 

rendement van je netwerk

geen expliciete toetsing

Dag 1: De kern van keuzestress

•	Keuzeparadox: de beperkende werking van keuzevrijheid

•	Kiezen: wat gebeurt er in ons brein?

•	Inzicht in jouw keuzeproces: wat zijn jouw valkuilen?

•	Krachtige keuzes: kiezen vanuit je waarden

Dag 2: Besluitvaardigheden

•	Strijdplan keuzestress: overzicht creëren en prioriteren

•	Durf te kiezen: consequenties overzien

•	Gemoedsrust: de kunst van het loslaten

•	Persoonlijk actieplan: blijf besluitvaardig

•	Je hebt meer impact doordat je daadkrachtig optreedt

•	Je maakt krachtige keuzes op basis van wat je belangrijk vindt

•	Je ervaart geen stress bij het maken van keuzes

•	Je kiest zowel met je hoofd als met je hart

•	Je ervaart rust in je hoofd

geen expliciete toetsing

•	Zakelijke correspondentie

•	Inleiding in de communicatietheorie

•	Doel en doelstelling van je brief

•	Opbouw van een brief

•	Zakelijke e-mail

•	Klantgericht formuleren

•	Positief taalgebruik

•	Verschillende soorten brieven:

o	informatieve brief

o	slechtnieuwsbrief

o	klachtenbrief

o	verkoopbrief

•	Openingszinnen

•	Slotzinnen

•	Helderheid en duidelijkheid

•	Huisstijl: indeling en vormgeving

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je brengt de kwaliteit van je zakelijke correspondentie naar een hoger 

niveau

•	Je weet hoe je een brief opbouwt en structuur aanbrengt

•	Je kunt je correspondentie klantgericht formuleren

•	Je krijgt inzicht in de verschillende soorten brieven

•	Je leert brieven af te stemmen op doel en doelgroep

•	Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in zakelijke 

correspondentie

geen expliciete toetsing



•	De 5-D cyclus van Appreciative Inquiry

•	De gezamenlijke droom

•	Van groots doel naar klein succes

•	Verzamelen van succesverhalen

•	Succes: van uitzondering naar norm

•	Waarderend onderzoeken

•	Beren op de weg overwinnen

•	Omgaan met tegenslag

•	Coachingstechnieken

•	Praktijkvoorbeelden

•	Praktijkopdrachten

•	Persoonlijk Actieplan

•	Je knipt een grote organisatieverandering op in kleine haalbare 

stappen

•	Je creëert commitment bij de betrokkenen door succes te vergroten

•	Je stelt waarderende, onderzoekende vragen

•	Je gebruikt de kracht van beelden en verhalen in verandering

•	Je begeleidt anderen in het concreet beschrijven van een 

gezamenlijke toekomst

geen expliciete toetsing

•	Het geheim van succesvol ondernemen

•	Intrapreneurs en entrepreneurs

•	Maak kennis met het creatieve brein

•	De positieve kanten van luiheid en verveling

•	Creativiteit binnen de parameters van de organisatie

•	Valkuilen en succesfactoren voor creativiteit

•	Resultaatgericht handelen versus het creatieve proces

•	Creëren vanuit bestaande situaties

•	Divergeren en convergeren

•	Lef en falen

•	Fixed en growth mindset

•	Praktijkvoorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je zet jouw goede ideeën om in concrete acties

•	Je zet jezelf en anderen aan tot ondernemen en innoveren

•	Je vergroot jouw creatieve vermogen op de werkvloer

•	Je reageert flexibel op veranderingen

•	Je zet jezelf op de kaart door inzet van jouw creativiteit en 

inventiviteit

geen expliciete toetsing



Dag 1: Jouw wereldbeeld en dat van de ander

•	Miscommunicatie in een notendop: het verschil tussen waarnemen en interpreteren

•	Een kijkje in het wereldbeeld van de ander: luisteren en doorvragen

•	Jouw eigen communicatie onder de loep: test waar jouw voorkeur ligt

•	Aansluiting vinden bij de ander: rapport maken

•	Jouw communicatiestijl in uitdagende momenten: wat zijn je allergieën?

Dag 2: Toepassing en verdieping

•	Ophalen ervaringen tussenliggende periode: jouw ontwikkelpunten voor vandaag

•	Aan de slag: communiceren in situaties die voor jou lastig zijn

•	Doelen bereiken: waarnemen en interpreteren in feedbacksituaties

•	Meer grip op gesprekken: schakelen tussen verschillende communicatieniveaus

•	Duurzame verandering: concrete actiepunten formuleren voor de komende tijd

•	Je neemt met een scherpere blik waar en interpreteert daardoor 

situaties en mensen beter

•	Je stemt je communicatiestijl af op de situatie waardoor je beter 

begrepen wordt en je doelen bereikt

•	Je kent je eigen communicatiestijl en anticipeert op jouw valkuilen in 

uitdagende situaties

•	Je vraagt, ontvangt en geeft op professionele wijze feedback

•	Je brengt je ideeën beter over en vergroot daarmee je invloed

geen expliciete toetsing

•	De kenmerken van emotionele intelligentie

•	Zelftest Emotionele Intelligentie

•	EQ versus IQ

•	Contact maken op relationeel niveau

•	Gebruikmaken van intuïtie

•	Bewustwording van persoonlijke emotionele intelligentie en valkuilen

•	Zelfsturing en inlevingsvermogen

•	Hoe functioneren mensen in groepen

•	Effectief aansluiten op verschillende communicatieniveaus en soorten gedrag

•	Persoonlijke leervragen en cases

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je ziet in hoe je beter kunt functioneren

•	Je leert effectiever omgaan met je eigen emoties en die van anderen

•	Je leert de onderliggende oorzaak van gedrag kennen en weet hierop 

effectief in te spelen

•	Je leert hoe jij en anderen in groepen functioneren

•	Je bent in staat om gemakkelijker contact te maken

•	Je vergroot je zelfsturing en empathisch vermogen

•	Je vergroot je creativiteit en efficiëntie in je werk

geen expliciete toetsing



•	Inspirerend en creatief trainen

•	Creatieve openingen en afsluitingen

•	Aansprekende werkvormen

•	Extra beleving creëren

•	Interactie bevorderen

•	Theater- en toneeltechnieken

•	Creativiteitstechnieken

•	Spelen met aandacht

•	Reflectie bevorderen

•	Out-of-the-box-denken

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je bent in staat als professionele trainer je cursisten op verschillende 

manieren te motiveren en inspireren

•	Je kent het effect van verschillende actiegerichte werkvormen en bent 

in staat om hiermee te improviseren

•	Je kent verschillende energizers en weet deze in te passen in het 

trainingsprogramma

•	Je bent in staat om de juiste werkvormen te kiezen die aansluiten bij 

de opleidingstrajecten die je uitvoert

•	Je bent in staat om oude gewoontes los te laten en nieuwe creatieve 

oefeningen en technieken toe te passen

•	Je weet waar je inspirerende kracht ligt en bent in staat deze op 

natuurlijke wijze in te zetten

geen expliciete toetsing

•	Groepsfasen en het begeleiden van groepen

•	Groepsontwikkeling en -analyse

•	Veiligheid en vertrouwen

•	Omgaan met weerstand

•	Leiders in de groep

•	Improviseren

•	Balans tussen individuele aandacht en de groep

•	Motiveren op groepsniveau

•	Interactiestijlen en effectieve reacties

•	Feedback geven en confronteren

•	Tempo maken versus onderwerpen uitdiepen

•	Omgaan met onverwachte situaties

•	Effectief interventies plegen

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je weet een optimale leeromgeving te creëren

•	Je kunt het groepsproces versnellen om te komen tot resultaten

•	Je kunt omgaan met formele en informele leiders in de trainingsgroep

•	Je kunt effectief omgaan met verschillende reactiestijlen

•	Je bent in staat om in te spelen op onverwachte situaties en kunt 

effectief interventies plegen

•	Je weet de balans te vinden tussen individuele aandacht en de groep

•	Je weet welke reacties jouw didactische stijl kan oproepen en hoe je 

jezelf hierin kunt corrigeren

•	Je leert de verschillen in de groep te benutten om het rendement van 

de training én de kwaliteit te vergroten

geen expliciete toetsing



•	De principes van oplossingsgericht coachen

•	Probleemgericht denken versus oplossingsgericht denken

•	Context en ontwikkelsituatie bepalen

•	Stellen van oplossingsgerichte vragen

•	Oplossingsgericht coachingsgesprekken oefenen

•	Toekomstgerichte doelen formuleren

•	Identificeren van hulpmiddelen

•	Werken met ontwikkelingsschalen

•	Aanmoedigen en stimuleren

•	Omgaan met weerstand

•	Aandacht voor uitzonderingen en bijzondere situaties

•	Valkuilen van oplossingsgericht coachen

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je krijgt inzicht in de principes van oplossingsgericht coachen

•	Je bent in staat volgens de oplossingsgerichte methodiek effectief te 

coachen

•	Je bent in staat anderen van het probleem naar de oplossing te 

begeleiden

•	Je leert anderen te stimuleren om vanuit hun kwaliteiten te denken en 

te handelen

•	Je bent in staat anderen te begeleiden naar oplossingsgerichte acties

•	Je leert toekomstgerichte doelstellingen te laten formuleren

•	Je bent in staat op een natuurlijke wijze oplossingsgericht te coachen

geen expliciete toetsing

•	Kenmerken van projectmatig werken

•	Kenmerken van een project

•	Afbakening van het project

•	Projectvoorstel en het projectplan

•	Fasering, planning en beslismomenten in projecten

•	Taken en verantwoordelijkheden in de projectorganisatie

•	Kwaliteit, budget, mensen en doorlooptijd

•	Projecten naast je werk

•	Projectbeheersing en -sturing

•	Projectvoortgang en -rapportage

•	Samenwerken binnen het projectteam

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je leert succesvol projectmatig werken

•	Je leert de opdracht en het resultaat helder af te bakenen

•	Je bent in staat om een project te faseren en te plannen

•	Je kunt projecten beheersen op tijd, budget, kwaliteit, informatie en 

organisatie

•	Je kunt je projectorganisatie optimaal afstemmen op de 

projectomgeving

•	Je krijgt inzicht in effectieve samenwerking en communicatie binnen 

projectteams

•	Je vergroot jouw toegevoegde waarde als projectteamlid

geen expliciete toetsing



•	Effectief omgaan met je tijd

•	Kern van je functie en verantwoordelijkheden

•	Je tijdsbesteding in kaart brengen

•	Eigen werkhouding en overtuigingen

•	Formuleren van visie en doelstellingen

•	Plannen en organiseren van dagelijkse werkzaamheden

•	Leren onderscheiden van belangrijke en urgente taken

•	Omgaan met tijdvreters

•	Effectief communiceren

•	Effectief delegeren en instrueren

•	Beheren van e-mail

•	Creëren van rust op je werkplek

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je hebt inzicht in je eigen werkhouding en overtuigingen

•	Je bent je bewust hoe deze patronen je tijdsbesteding sturen

•	Je hebt inzicht in je eigen keuzemogelijkheden

•	Je weet hoe je effectief met tijdvreters kunt omgaan

•	Je deelt je tijd efficiënter en effectiever in op basis van je doelen en 

prioriteiten

•	Je kunt assertief delegeren en instrueren

geen expliciete toetsing

•	Trainingsbijeenkomsten: opbouw en structuur

•	Effectief gebruiken van verschillende werkvormen

•	Het leerproces faciliteren

•	Rollenspellen en cases begeleiden

•	Interactie en dynamiek bevorderen

•	Creatieve en inspirerende werkvormen toepassen

•	Inspireren en motiveren

•	Balans tussen individu en groep

•	Energie- en aandachtsbalans hoog houden

•	Improviseren op natuurlijke wijze

•	Omgaan met (kritische) vragen en lastige deelnemers

•	Roos van Leary

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je bent in staat trainingstechnieken effectief toe te passen

•	Je leert een afwisselend en evenwichtig programma te verzorgen

•	Je beheerst diverse werkvormen en trainingsinstrumenten

•	Je leert de energie en aandacht hoog te houden in de groep

•	Je kunt creatieve en inspirerende oefeningen uitvoeren

•	Je bent in staat op een ontspannen manier interactie te bevorderen

•	Je leert op natuurlijke wijze te improviseren

geen expliciete toetsing

•	Coachingsbijeenkomsten: opbouw en structuur

•	Opstellen van een leercontract

•	Gespreksmodellen: het eerste gesprek en vervolggesprekken

•	De kunst van het vragen stellen: de vraag achter de vraag in kaart brengen

•	Effectief interventies plegen

•	Competentiegericht coachen

•	Inspireren en motiveren

•	Ontspanningstechnieken

•	Teamcoaching

•	RET (Rationele EffectiviteitsTraining)

•	Persoonlijke leervragen en opdrachten

•	Persoonlijk actieplan

•	Je bent in staat om coachingstechnieken effectief toe te passen

•	Je kunt coachingsbijeenkomsten professioneel opbouwen

•	Je kunt met succes de effectiviteit van anderen vergroten

•	Je weet anderen te stimuleren, uit te dagen en te inspireren

•	Je beheerst de instrumenten om te kunnen omgaan met weerstand 

en onverwachte situaties

•	Je kent de techniek van RET en kunt deze effectief toepassen

•	Je bent je bewust van je persoonlijke kracht en weet deze op 

natuurlijke wijze in te zetten

geen expliciete toetsing



•	Basisbegrippen financiën

•	Winst- en verliesrekening

•	Balans lezen

•	Afschrijving en cashflow

•	Activa en passiva

•	Debiteuren en crediteuren

•	Liquiditeitsprognose

•	Break-evenpoint

•	Financiële kengetallen

•	Kostprijsberekening

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je ontwikkelt je (basis)kennis en inzichten op het financiële vakgebied 

naar een hoger niveau

•	Je leert hoe je een balans en een winst- en verliesrekening moet lezen

•	Je leert hoe je een kostprijsberekening kunt maken

•	Je leert de verschillen tussen debiteuren & crediteuren, balansposten 

& resultaatposten, opbrengsten & inkomsten en kosten & uitgaven

•	Je leert hoe je een omzetprognose en een liquiditeitsprognose opstelt

•	Je bent bekend met alle basisbegrippen op het gebied van financieel 

management

geen expliciete toetsing

•	Oorzaken van conflicten

•	Soorten conflictstijlen

•	Vaardigheden voor conflicthantering

•	Persoonlijke stijl van conflicthantering

•	Situaties op een andere manier beoordelen

•	Effectieve vragen stellen

•	Non-verbaal gedrag en verbaal gedrag

•	Het achterhalen van achterliggende belangen

•	Het controleren van emoties op effectieve wijze

•	Model en fasen van onderhandelen

•	Onderhandelen volgens de Harvard-methode

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je hebt inzicht in conflicten, waarover ze gaan en waarom ze 

escaleren

•	Je bent je bewust van je persoonlijke stijl in conflicten

•	Je leert vaardigheden om conflicten effectief te hanteren

•	Je leert conflicten effectief te bespreken

•	Je leert situaties op een andere manier te beoordelen en de relatie te 

verbeteren

•	Je leert effectief te onderhandelen en een win-winsituatie te creëren

•	Je leert wat je kunt doen om je emoties beter te controleren

•	Je kent je persoonlijke kwaliteiten en verbeterpunten

geen expliciete toetsing



Dag 1: Didactische grondbeginselen

•	Trends in L&D

•	Breindidactiek: hoe leren mensen?

•	Visievorming op leren

•	Leren en veranderen in organisaties

•	Niveaus van leren in organisaties

•	Je ontwikkelvraag helder krijgen

Dag 2: Leren in organisaties

•	Veelvoorkomende inrichtingen in leertrajecten

•	Ontwerpen van korte leerinterventies

•	Transfer in organisaties

•	Stakeholders bij leren in organisaties

•	Assessment en evaluatie tools

•	Je begrijpt wat leren is en hoe mensen leren

•	Je hebt inzicht in mogelijke leerinterventies

•	Je weet welke rol leren speelt in (veranderende) organisaties

•	Je kent de ontwikkelingen op het gebied van leren en ontwikkelen

•	Je kunt een ontwikkeladvies formuleren dat aansluit op de 

leerbehoefte

•	Je weet hoe een opleidingstraject moet worden opgezet en uitgevoerd

geen expliciete toetsing

•	Je rol en functie als webredacteur binnen de organisatie

•	Actuele digitale ontwikkelingen van belang voor de webredacteur

•	Doel en doelstellingen van je website

•	Conversiegericht schrijven

•	Schrijven voor zoekmachines

•	Schrijven voor mobiel

•	Webteksten schrijven

•	Blogs schrijven

•	Kijk-, lees- en klikgedrag beïnvloeden

•	Contentmanagement

•	Contentcreatie en -curatie

•	Content verspreiden

•	Social media inzetten

•	E-mailmarketing en redactie

•	Praktijksituaties en -voorbeelden

•	Persoonlijk actieplan

•	Je vergroot de online zichtbaarheid en van je organisatie

•	Je kent de basis van het schrijven voor zoekmachines en online 

advertising, waaronder het opstellen van AdWords advertenties

•	Je hebt je schrijfvaardigheid voor internet verbeterd

•	Je kunt effectieve content samenstellen en verspreiden

•	Je bent in staat anderen te motiveren om content te creëren

•	Je kunt je organisatiedoelstellingen matchen met de interactie tussen 

de organisatie en je klanten en samenwerkingspartners

geen expliciete toetsing
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* Draag je talenten, eigenschappen en ambities 

uit 

* Onderscheid jezelf met een authentiek ‘personal 

brand’ 

* Vergroot jouw impact in netwerkgesprekken

MBO+ nvt Interactieve lessen, Groepsdiscussie, Praktijkopdrachten, Virtual classes, 

Individuele persoonlijke ondersteuning, Online additioneel lesmateriaal

* Bepaal de rol van werk in jouw leven en stem je 

keuzes hierop af 

* Streef je dromen na en leef vanuit jouw eigen 

waarden, talenten en ambities 

* Maak je werk betekenisvol en blijf duurzaam 

inzetbaar

HBO nvt Interactieve lessen, Groepsdiscussie, Praktijkopdrachten, Virtual classes, 

Individuele persoonlijke ondersteuning, Online additioneel lesmateriaal

* Laat je boodschap doel treffen en bereik wat je 

wilt zonder weerstand 

* Werk beter samen door je inlevingsvermogen te 

benutten 

* Communiceer effectiever zonder om de hete brij 

heen te draaien

HBO+ nvt Interactieve lessen, Groepsdiscussie, Praktijkopdrachten, Virtual classes, 

Individuele persoonlijke ondersteuning, Online additioneel lesmateriaal

* Zet een wendbaar project op 

* Werk effectief samen in een Scrum team 

* Boek resultaat met Agile en Scrum

HBO nvt Interactieve lessen, Groepsdiscussie, Praktijkopdrachten, Virtual classes, 

Individuele persoonlijke ondersteuning, Online additioneel lesmateriaal



* Pas de basismethodieken van 

projectmanagement in de praktijk toe 

* Leer de fijne kneepjes en dynamiek van 

projectmatig werken 

* Krijg grip op jouw verantwoordelijkheden en 

taken in een project

HBO nvt Interactieve lessen, Groepsdiscussie, Praktijkopdrachten, Virtual classes, 

Individuele persoonlijke ondersteuning, Online additioneel lesmateriaal

* Schrijf met meer gemak, plezier en 

zelfvertrouwen 

* Verspreid je teksten in een aantrekkelijk jasje 

dat past bij de boodschap 

* Neem je lezers mee en bereik je doelen met de 

juiste structuur en stijl

MBO+ nvt Interactieve lessen, Groepsdiscussie, Praktijkopdrachten, Virtual classes, 

Individuele persoonlijke ondersteuning, Online additioneel lesmateriaal

* Weg met die lange, saaie teksten die toch 

niemand leest 

* Ga voor heldere zakelijke teksten met een 

duidelijke structuur 

* Schrijf vlotter door een slimme en praktische 

aanpak

MBO nvt Interactieve lessen, Groepsdiscussie, Praktijkopdrachten, Virtual classes, 

Individuele persoonlijke ondersteuning, Online additioneel lesmateriaal

* Ontwikkel een duidelijke visie op performance 

management 

* Integreer de persoonlijke ambities van 

medewerkers met de organisatiedoelen 

* Voer in de performance cyclus effectieve 

gesprekken met medewerkers

HBO nvt Interactieve lessen, Groepsdiscussie, Praktijkopdrachten, Virtual classes, 

Individuele persoonlijke ondersteuning, Online additioneel lesmateriaal

* Oefen met de meest uiteenlopende situaties en 

dilemma’s uit de praktijk 

* Krijg antwoord op de vraag of je het in je hebt 

om een goed leider te worden 

* Ga naar huis met je eigen actieplan met 

duidelijke ontwikkelpunten

MBO nvt Interactieve lessen, Groepsdiscussie, Praktijkopdrachten, Virtual classes, 

Individuele persoonlijke ondersteuning, Online additioneel lesmateriaal



* Ken de fasen van een adviesproces en groei als 

adviseur 

* Word je bewust van jouw stijl van 

communiceren voor meer invloed 

* Ontdek hoe je met jouw gedrag meer impact 

kunt maken

HBO nvt Interactieve lessen, Groepsdiscussie, Praktijkopdrachten, Virtual classes, 

Individuele persoonlijke ondersteuning, Online additioneel lesmateriaal

* Leer assertief communiceren en effectief 

feedback geven 

* Krijg meer voor elkaar en laat jezelf zien 

* Kom op voor jezelf met respect voor de ander

HBO+ nvt Interactieve lessen, Groepsdiscussie, Praktijkopdrachten, Virtual classes, 

Individuele persoonlijke ondersteuning, Online additioneel lesmateriaal

* Van ruw ontwerp naar een tot in detail 

uitgewerkte training 

* Motiveer deelnemers met aansprekend 

lesmateriaal 

* Meer resultaat door betere aansluiting bij de 

leerdoelen

HBO nvt Interactieve lessen, Groepsdiscussie, Praktijkopdrachten, Virtual classes, 

Individuele persoonlijke ondersteuning, Online additioneel lesmateriaal

* Ken het effect van jouw manier van beïnvloeden 

op anderen 

* Schakel gemakkelijk tussen de verschillende 

manieren van beïnvloeden 

* Pas je beïnvloedingsvaardigheden respectvol in 

de praktijk toe

HBO nvt Interactieve lessen, Groepsdiscussie, Praktijkopdrachten, Virtual classes, 

Individuele persoonlijke ondersteuning, Online additioneel lesmateriaal

* Word een natuurlijke leider 

* Vergroot je autoriteit 

* Zorg voor een prettige samenwerking

HBO nvt Interactieve lessen, Groepsdiscussie, Praktijkopdrachten, Virtual classes, 

Individuele persoonlijke ondersteuning, Online additioneel lesmateriaal



* Ontdek de beginselen van projectmatig werken 

en pas ze direct toe 

* Bereik betere resultaten met de juiste aanpak 

gericht op team én taak 

* Creëer overzicht en structuur; voorkom 

tijdverlies en verspilling van energie

MBO+ nvt Interactieve lessen, Groepsdiscussie, Praktijkopdrachten, Virtual classes, 

Individuele persoonlijke ondersteuning, Online additioneel lesmateriaal

* Leer bewust te leven in het hier en nu 

* Herken stresssignalen en ga er goed mee om 

* (Deel)vergoeding door zorgverzekeraars 

mogelijk

MBO nvt Interactieve lessen, Groepsdiscussie, Praktijkopdrachten, Virtual classes, 

Individuele persoonlijke ondersteuning, Online additioneel lesmateriaal





Hoe onderscheid jij je ten opzichte van anderen? Deze training begint met het verhelderen van de talenten, eigenschappen en ambities die jou uniek maken. Datgene wat jij te bieden hebt dus. Je leert hoe je daarover 

kunt communiceren en brengt je netwerk in kaart. De hiaten in dit netwerk zijn vervolgens op te vullen. Hierdoor vergroot je je impact. Je oefent met netwerkgesprekken, wordt je bewust van hoe je overkomt en werkt 

zo aan je personal branding. Deze training gaat niet om het versterken van je online identiteit via social media of een eigen website. Je bent namelijk offline ook iemand om rekening mee te houden. Hier leer je hoe je 

dat onder de aandacht brengt. 

* Imago en identiteit: welke indruk laat jij achter? 

* Personal Branding: het merk ‘ik’ 

* Functionele, - emotionele en expressieve merkwaarden 

* Vertaal jouw kennis, competenties, waarden en ambitie naar een personal brand 

* Stel netwerkdoelen en onderneem actie 

* Voer netwerkgesprekken met impact 

Tijdens deze training krijg jij toegang tot het online platform New Heroes. Je gaat actief aan de slag met enkele opdrachten uit de leerreizen van New Heroes. Daarnaast kun jij op eigen initiatief verder werken aan je 

vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in jouw eigen tempo, waar en wanneer jij het wilt.

* Je kent jouw unieke profiel van waarden, kennis 

en vaardigheden 

* Je profileert je op een authentieke manier 

* Je hebt duidelijke netwerkdoelen en 

onderneemt gericht actie 

* Je opdrachtgevers, klanten en collega’s weten 

je te vinden 

* Je voert netwerkgesprekken met impact 

* Je trekt opdrachten en projecten aan die bij jou 

passen

nvt nvt Certificaat

Werk waar je voldoening uit haalt. Het verschil maken. Dat is je doel. In dit leertraject leer je allereerst jezelf beter kennen. Je zoomt in op wat belangrijk voor je is en onderzoekt wat je voor anderen kunt betekenen. In 

korte tijd krijg je zicht op jouw talenten en ambities en voilà, zie hier de basis voor jouw persoonlijke actieplan. Al doende word je je bewust van belemmerende overtuigingen en leer je ermee omgaan. Je leert hulp 

vragen en focussen op mogelijkheden. Ook oefen je met invloed uitoefenen en in gesprek gaan met mensen in je omgeving, om kansen te creëren en doelen te realiseren. Stap voor stap ben je steeds beter in staat je 

eigen koers te bepalen. 

* Jouw waarden en talenten 

* De essentiële dingen in je leven 

* Jouw definitie van betekenisvol werk 

* Doelen stellen en koers bepalen 

* Krachtige keuzes maken 

* Actieplan maken voor jouw persoonlijke plan A, B en C 

* Hulpbronnen inschakelen, bij voorspoed en tegenslag 

* Concrete acties formuleren en uitvoeren 

Tijdens deze training krijg jij toegang tot het online platform New Heroes. Je gaat actief aan de slag met enkele opdrachten uit de leerreizen van New Heroes. Daarnaast kun jij op eigen initiatief verder werken aan je 

vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in jouw eigen tempo, waar en wanneer jij het wilt.

* Je kent je waarden en ambities en weet wat jou 

drijft in het leven 

* Je weet om te gaan met belemmerende 

gedachten en overtuigingen 

* Je hebt een krachtige keuze gemaakt en jouw 

koers helder uitgezet 

* Je creëert kansen en mogelijkheden om je 

doelen te realiseren 

* Je hebt handvatten om jouw impact en invloed 

op anderen te vergroten

nvt nvt Certificaat

In deze training leer je communiceren met inlevingsvermogen. Door actiever te luisteren, kun je gesprekken beter afstemmen op de ander. Daarmee voorkom je dat jij 'te snel' gaat en geef je collega’s de ruimte, 

waardoor je makkelijker samenwerkt en een beter resultaat behaalt. Want dan is tenslotte waar het allemaal om gaat. Je gaat aan de slag met je eigen leerplan, en stelt dit continu bij. Tussentijds praat je met je mentor 

op je werkplek en bespreek je je ervaringen. Wat vind je lastig en wat gaat goed? Wat wil je extra oefenen of behoeft nog aandacht? Samen blik je regelmatig terug én vooruit. 

* Jouw talenten en leerdoelen 

* Actief luisteren en inleven in de ander 

* Inzicht in overtuigingen en opvattingen 

* Waarnemen en interpreteren 

* Effectief feedback geven en ontvangen 

* Inzicht in het effect van lichaamstaal 

* Flexibiliteit in communicatie 

Tijdens deze training krijg jij toegang tot het online platform New Heroes. Je gaat actief aan de slag met enkele opdrachten uit de leerreizen van New Heroes. Daarnaast kun jij op eigen initiatief verder werken aan je 

vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in jouw eigen tempo, waar en wanneer jij het wilt.

* Je kunt je beter in de ander verplaatsen en 

werkt fijner samen 

* Je gesprekken leiden steeds vaker tot een 

gewenst resultaat 

* Je beseft dat goede relaties nodig zijn om 

zakelijke doelen te behalen 

* Je hebt meer inzicht in het effect van 

lichaamstaal 

* Je bent effectiever in feedback geven en 

ontvangen 

* Je weet hoe je met lastige situaties omgaat en 

roept minder weerstand op

nvt nvt Certificaat

In deze training krijg je inzicht in de basisprincipes van Agile werken en maak je kennis met de Scrum methodiek. Verder onderzoek je de succesfactoren voor een goede teamsamenwerking en hoe je een team optimaal 

ontwikkelt. Na de training weet je ook hoe je kunt omgaan met spanningen, gerelateerd aan een project. 

* De ontwikkeling van projectmatig werken en de relatie met Agile en Scrum 

* De basisprincipes van Agile werken in projecten 

* Het toepassen van de Scrum 

* De rollen in een Scrum project 

* De kick off 

* Een project opstarten 

* Een sprintplanning maken 

* Een stand-up en review houden 

* Succesfactoren voor goede teamsamenwerking 

Tijdens deze training krijg jij toegang tot het online platform New Heroes. Je gaat actief aan de slag met enkele opdrachten uit de leerreizen van New Heroes. Daarnaast kun jij op eigen initiatief verder werken aan je 

vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in jouw eigen tempo, waar en wanneer jij het wilt.

* Je leert de basisprincipes van Agile werken 

* Je leert hoe je Scrum kunt toepassen in 

projecten 

* Je leert effectief samenwerken in een Scrum 

team 

* Je kunt een eenvoudig project volgens de 

Scrum-methode uitvoeren 

* Je ervaart de groepsdynamiek die achter de 

Scrum-gedachte zit

nvt nvt Certificaat



Een project heeft uiteraard altijd een bepaalde structuur, en de fijne kneepjes ervan leer jij tijdens deze tweedaagse training voor Young Professionals. Dankzij zelf ingebrachte projecten van jou en anderen zie je 

bijvoorbeeld hoe je ze kunt opdelen in deelresultaten. Maar ook wat jouw eigen rol is in een project. Nadien schrijf jij je eigen voortgangsrapport in een handomdraai! 

* Kenmerken 

* Faseren 

* Beheersen 

* Beslissen 

* Samenwerken 

Tijdens deze training krijg jij toegang tot het online platform New Heroes. Je gaat actief aan de slag met enkele opdrachten uit de leerreizen van New Heroes. Daarnaast kun jij op eigen initiatief verder werken aan je 

vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in jouw eigen tempo, waar en wanneer jij het wilt.

* Je komt als projectmedewerker met concrete 

resultaten over de brug 

* Je werkt beter samen en je kunt beter plannen 

en organiseren 

* Je hebt de basismethodieken van 

projectmanagement in de vingers 

* Je weet wat de spelregels en de dynamiek van 

projectmatig werken inhouden 

* Je ziet in wat jouw verantwoordelijkheden en 

taken in een project zijn

nvt nvt Certificaat

Je leert schrijven in drie stappen. Van een goede voorbereiding voordat je in de pen klimt, tot de juiste aanpak tijdens het schrijven en het optimaliseren van je tekst na afloop. Je ontdekt allereerst dat een tekst staat of 

valt met de voorbereiding. En wat de invloed van de lezer is op hoe je jouw teksten schrijft. Ook leer je de verschillende tekstdoelen en wat die betekenen voor je structuurkeuze. Vervolgens ga je schrijven. Met slimme 

technieken en hulpmiddelen kom je snel tot een goed concept. Je oefent met verschillende tekststijlen en tekststructuren. En je ervaart zelf hoe je je voordeel kunt doen met feedback op je tekst. Ook leer je de kwaliteit 

van je tekst te beoordelen. Is de rode draad aanwezig en zichtbaar? Kom je tot de kern? Ligt er een makkelijk leesbaar stuk met een logische opbouw? Heeft je tekst overtuigingskracht? Na deze stappen heb je een 

zakelijke tekst die doet wat jij wilt. 

* De juiste voorbereiding 

* Tekstdoelen 

* Tekststructuren 

* Formuleertips 

* Tekststijlen 

* Feedback vragen 

Tijdens deze training krijg jij toegang tot het online platform New Heroes. Je gaat actief aan de slag met enkele opdrachten uit de leerreizen van New Heroes. Daarnaast kun jij op eigen initiatief verder werken aan je 

vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in jouw eigen tempo, waar en wanneer jij het wilt.

* Je brengt boodschappen overtuigend over met 

heldere, aantrekkelijke teksten 

* Je boekt tijdwinst door het schrijven efficiënt 

aan te pakken 

* Je schrijft vlot en zelfverzekerd 

* Je structuur en stijl sluiten naadloos aan bij de 

beleving van je lezer 

* Je verleidt je lezer met bondige, lekker leesbare 

zinnen 

* Je schrijft zakelijke teksten die bijdragen aan 

de organisatiekwaliteit

nvt nvt Certificaat

In deze speelse training komt alles aan bod wat nodig is voor het schrijven van heldere teksten op een makkelijke manier. Korte memo’s, notulen, mails en instructies. Zakelijke teksten voor intern of extern gebruik. Aan 

de hand van eigen teksten en voorbeeldteksten krijg je inzicht in wat verschillende soorten teksten leesbaar en aantrekkelijk maakt. Met praktijkgerichte oefeningen op mbo-niveau ervaar je hoe je het schrijven het best 

kunt aanpakken. Je neemt je laptop mee om op de trainingsdagen met je eigen teksten aan de slag te gaan. Op diverse momenten krijg je een reactie van de trainer op jouw tekst. Met deze individuele tips maak je je 

teksten direct effectiever! 

* Wat is een goede schrijfaanpak? 

* Wat is het doel van je tekst en hoe bereik je dit bij je lezer? 

* Hoe bouw je verschillende soorten teksten op? 

* Wat houd je tegen om te beginnen met schrijven? 

* Hoe schrijf je kort en bondig en wat is helder formuleren precies? 

* Hoe versterk je de tekst met goede alinea’s en pakkende koppen? 

Tijdens deze training krijg jij toegang tot het online platform New Heroes. Je gaat actief aan de slag met enkele opdrachten uit de leerreizen van New Heroes. Daarnaast kun jij op eigen initiatief verder werken aan je 

vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in jouw eigen tempo, waar en wanneer jij het wilt.

* Je weet hoe je het schrijven van mails, memo’s 

en verslagen slim aanpakt 

* Je schrijft vlotter; zowel in minder tijd als in 

een aantrekkelijke stijl 

* Je geeft je lezer houvast met een goede 

opbouw en tekststructuur 

* Je zakelijke teksten hebben voortaan meteen de 

aandacht van de lezer 

* Je kunt goed uit de voeten met de soorten 

teksten die je in je werk tegenkomt

nvt nvt Certificaat

Performance management is er niet voor niks. Zeker in tijden waarin organisaties steeds in beweging zijn. Een resultaatgerichte performance cyclus biedt je de kans om de strategische doelen te verbinden aan de 

persoonlijke doelen van medewerkers. En ervoor te zorgen dat zij niet alleen de kennis en kunde bezitten, maar deze ook op duurzame wijze aanwenden. De gesprekscyclus (afspraken maken – evalueren/feedback geven 

– beoordelen) ondersteunt jou en je medewerker om zicht te houden op elkaars verwachtingen. En om die te verbinden aan concrete afspraken. Je leert de vier aspecten van performance management te gebruiken als 

basis voor de hele cyclus: resultaat, proces, financiële doelen en persoonlijke ontwikkeling. Deze training geeft je de juiste hulpmiddelen om resultaatgericht begeleiden en beoordelen in te passen in jouw organisatie. 

Een goede feedbackcultuur is tevens een belangrijker pijler van performance management, dus ook dat passeert zeker de revue. 

* De performance management cyclus 

* De stijlen van leidinggeven binnen de performance management cyclus 

* De eigen verantwoordelijkheid van je medewerker 

* De feedbackcultuur binnen je team 

Let op! In deze training gaat het niet om gesprekstechnieken. Wil je leren hoe je effectiever een gesprek voert, kom dan naar een van onze communicatietrainingen zoals de training Effectief communiceren in één dag. 

Tijdens deze training krijg jij toegang tot het online platform New Heroes. Je gaat actief aan de slag met enkele opdrachten uit de leerreizen van New Heroes. Daarnaast kun jij op eigen initiatief verder werken aan je 

vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in jouw eigen tempo, waar en wanneer jij het wilt.

* Je begeleidt de performance management 

cyclus vanuit een duidelijke visie 

* Je kunt helder maken wat de toegevoegde 

waarde is van performance management 

* Je kunt de toegevoegde waarde van 

beoordelingen beargumenteren 

* Je kunt formuleren hoe jij je leiderschap in dit 

proces wilt invullen 

* Je weet waarom een medewerker eigen 

verantwoordelijkheid moet nemen 

* Je voert effectieve ontwikkelgesprekken met je 

medewerkers

nvt nvt Certificaat

Je maakt kennis-/ en gaat oefenen met alle facetten van het leidinggeven. Je krijgt inzicht in hoe je als potentieel leidinggevende in elkaar zit, waar je sterke kanten zitten en waar je kunt groeien. Na deze training weet 

je of je de uitdaging aan wilt gaan of dat een andere uitdaging meer wat voor jou is. 

* Kenmerken van goed leiderschap 

* Verkennen van vaardigheden en valkuilen 

* De vragen 'wil ik het?' en 'kan ik het?' 

* De relatie tussen je normen en waarden en bekwaam leiderschap 

* Ervaringen uit de praktijk 

* Oefensituaties in rollenspelen 

* Concreet actieplan met ontwikkelpunten 

De rollenspelen en het delen van praktijkervaringen maken dit tot een actieve training. Met een persoonlijk ontwikkelplan op zak geef je na afloop maximaal sturing aan je loopbaan – of je nu besluit leidinggevende te 

worden of niet. 

Tijdens deze training krijg jij toegang tot het online platform New Heroes. Je gaat actief aan de slag met enkele opdrachten uit de leerreizen van New Heroes. Daarnaast kun jij op eigen initiatief verder werken aan je 

vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in jouw eigen tempo, waar en wanneer jij het wilt.

* Je weet wat je wel en niet leuk vindt in de rol 

van leidinggevende 

* Je weet waar je sterke en minder sterke punten 

liggen 

* Je weet wat voor leiderschapsstijlen er zijn en 

hoe je die kunt toepassen 

* Je weet waar je aan kunt werken om een 

bekwaam leidinggevende te worden 

* Je hebt een antwoord op de vraag: 

leidinggeven, is dat iets voor mij?

nvt nvt Certificaat



Ontdek hoe jij je als succesvolle adviseur neerzet. Wat doe je precies? Hoe communiceer je? En hoe zorg je voor meer invloed en resultaat? Omdat je dit toepast op jouw werk, groei je direct als adviseur en maak je meer 

impact. Aan het eind van de training heb je alles in handen om zelf een succesvol adviseur te zijn. Je werkt aan jouw leerdoelen door vooral veel te oefenen met herkenbare situaties. Je wisselt online leren en fysiek bij 

elkaar komen af voor de perfecte balans in theorie en praktijk. 

* Wat is adviseren? 

* De fasen van een adviesproces 

* De verschillende rollen van een adviseur 

* Effectief beïnvloeden 

* Effectief communiceren 

Tijdens deze training krijg jij toegang tot het online platform New Heroes. Je gaat actief aan de slag met enkele opdrachten uit de leerreizen van New Heroes. Daarnaast kun jij op eigen initiatief verder werken aan je 

vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in jouw eigen tempo, waar en wanneer jij het wilt.

* Je weet precies hoe een adviesproces verloopt 

en wat jouw rol is 

* Je bent je bewust van verschillende 

communicatiestijlen en kunt deze toepassen 

* Je kunt effectief beïnvloeden en bereikt 

makkelijker je doelen 

* Je kunt slim inspelen op weerstanden en 

onzekerheden
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Assertief leren communiceren is vooral een kwestie van doen. In diverse oefeningen leer je grenzen stellen, effectief feedback geven en omgaan met spanning en blokkerende gedachten. Lastige situaties bekijk je door 

een andere bril. Zo vergroot je je persoonlijke effectiviteit en ben je meer zichtbaar in de organisatie. 

* Keuzes maken op basis van je waarden 

* Omgaan met blokkerende gedachten 

* Feedback geven en ontvangen 

* Een verzoek doen en een verzoek weigeren 

* Grenzen stellen 

Je bereidt je voor op de fysieke bijeenkomsten door de online opdrachten op MijnSN te maken. Tijdens de bijeenkomsten oefen je met praktische oefeningen die in het teken staan van jouw eigen werkpraktijk. 

Tijdens deze training krijg jij toegang tot het online platform New Heroes. Je gaat actief aan de slag met enkele opdrachten uit de leerreizen van New Heroes. Daarnaast kun jij op eigen initiatief verder werken aan je 

vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in jouw eigen tempo, waar en wanneer jij het wilt.

* Je formuleert je mening op een daadkrachtige 

manier 

* Je bent beter zichtbaar binnen de organisatie 

* Je stelt grenzen aan onacceptabel gedrag 

* Je geeft effectief feedback

nvt nvt Certificaat

De leerdoelen en de hoofdlijnen van de inhoud staan. Nu begint het echte werk: het ontwerp tot in detail uitwerken tot een heldere training die de leerdoelen ondersteunt. Na deze opleiding kun je vanuit een ontwerp een 

compleet draaiboek en aansprekend lesmateriaal ontwikkelen. Je gaat naar huis met een grondige uitwerking van trainingsmaterialen op basis van een zelfgekozen ontwerp. 

* Een trainingsontwerp controleren op compleetheid en uitvoerbaarheid 

* Een trainingsontwerp uitwerken tot op detailniveau 

* Doelgroepgericht schrijven * Werkvormen ontwikkelen gericht op het behalen van de leerdoelen * Heldere en aansprekende instructies schrijven voor trainers en deelnemers * Jouw rol als ontwikkelaar in het speelveld 

van alle betrokkenen Tijdens deze training krijg jij toegang tot het online platform New Heroes. Je gaat actief aan de slag met enkele opdrachten uit de leerreizen van New Heroes. Daarnaast kun jij op eigen initiatief 

verder werken aan je vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in jouw eigen tempo, waar en wanneer jij het wilt.

* Je kunt een ontwerp beoordelen op 

werkbaarheid 

* Je kunt materiaal ontwikkelen dat helder en 

bruikbaar is voor de trainers 

* Je kunt een draaiboek uitwerken tot op 

detailniveau 

* Je schrijft heldere en aansprekende instructies 

voor trainers en deelnemers 

* Je kunt materiaal ontwikkelen dat bijdraagt aan 

het bereiken van de leerdoelen 

* Je werkt prettig samen met andere partijen, 

zoals grafisch ontwerpers
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Kun jij alle tien beïnvloedingsvaardigheden probleemloos inzetten? Anderen in een mum van tijd meekrijgen in jouw plannen? Als dat niet het geval is, dan ben je hier aan het juiste adres! In deze tweedaagse training 

voor Young Professionals leer je deze felbegeerde beïnvloedingsvaardigheden toepassen op een manier die bij jou past. Wat zijn bijvoorbeeld de verschillende bronnen waar je je op kunt beroepen? En wat zijn jouw 

sterkte kanten om nog verder te ontwikkelen? Je gaat aan de slag met verschillende opdrachten, waarin steeds je eigen werkpraktijk meegenomen wordt. Om er vervolgens direct je voordeel mee te kunnen doen. 

* Het beïnvloedingsmodel 

* Wat is jouw manier van beïnvloeden, waar ligt jouw talent en wat kun je ontwikkelen 

* Hoe maak je verbinding met anderen 

* Aansporen, overtuigen, onderzoeken en inspireren 

* De verbale en non-verbale aspecten van beïnvloeden 

* Schakelen tussen de verschillende beïnvloedingsvaardigheden 

Tijdens deze training krijg jij toegang tot het online platform New Heroes. Je gaat actief aan de slag met enkele opdrachten uit de leerreizen van New Heroes. Daarnaast kun jij op eigen initiatief verder werken aan je 

vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in jouw eigen tempo, waar en wanneer jij het wilt.

* Je beschikt over verschillende 

beïnvloedingsvaardigheden 

* Je leert je beïnvloedingsvaardigheden 

respectvol in de praktijk toe te passen 

* Je weet wat de effecten van jouw manier van 

beïnvloeden op anderen zijn 

* Je wisselt tussen de verschillende manieren van 

beïnvloeden 

* Je hebt meer invloed en impact op anderen

nvt nvt Certificaat

Regelmatig krijg of neem je de verantwoordelijkheid. Je zet graag de lijnen uit of hebt (tijdelijk) een aansturende rol, zonder formeel de baas te zijn. Vergroot je impact, krijg collega’s in beweging en leer effectief te 

sturen op goede resultaten. En dat alles door op een natuurlijke manier gezag uit te stralen. Je gaat oefenen met afspraken maken en ontdekt hoe je ervoor kunt zorgen dat je collega’s zich daar ook echt aan houden. 

Hoe spreek je mensen aan met oog voor de goede relatie? Op die vraag geeft deze training ook antwoord. Natuurlijk komen inspireren en stimuleren ook aan bod, zodat je anderen gemakkelijker meekrijgt. 

* Beïnvloeden van mede-collega's en projectmedewerkers 

* Aanspreken en aansturen 

* Resultaatgerichte afspraken maken 

* Samenwerken en teams 

* Verwachtingen managen binnen het krachtenveld 

* Inspireren en motiveren 

* Invloed uitoefenen tijdens (project)overleggen 

Tijdens deze training krijg jij toegang tot het online platform New Heroes. Je gaat actief aan de slag met enkele opdrachten uit de leerreizen van New Heroes. Daarnaast kun jij op eigen initiatief verder werken aan je 

vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in jouw eigen tempo, waar en wanneer jij het wilt.

* Je bouwt bewust gezag op zonder een 

leidinggevende functie te hebben 

* Je kunt op het juiste moment 

verantwoordelijkheid nemen en geven 

* Je beïnvloedt je collega's en je omgeving 

effectief 

* Je motiveert en inspireert je collega's op de 

juiste wijze 

* Je oefent invloed uit in verschillende fasen van 

een project
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Wat is projectmatig werken en hoe doe je dat effectief? In deze training komen alle facetten van projectmatig werken aan de orde. Dat begint bij een goede startnotitie: wat zijn de kaders, doelstellingen en 

uitgangspunten? Je ontdekt hoe je daarover overeenstemming bereikt met je opdrachtgever. Vervolgens leer je een plan te maken, het project te faseren en de voortgang te bewaken. Ook de samenwerking komt aan 

bod, want samen ben je sterker. Je ontdekt hoe je effectief communiceert met alle belanghebbenden en samen toewerkt naar het beste resultaat. Deze training legt de nadruk op de combinatie van taakgericht én 

mensgericht om je projectdoelen te bereiken. 

* Een realistisch projectplan opstellen 

* De verschillende fases van projecten 

* Een startnotitie opstellen en afstemmen 

* Samenwerken 

* Belbin teamrollen 

* Veelvoorkomende valkuilen bij projectmatig werken 

* Interne en externe communicatie 

* Structureren, bijsturen en evalueren 

Tijdens deze training krijg jij toegang tot het online platform New Heroes. Je gaat actief aan de slag met enkele opdrachten uit de leerreizen van New Heroes. Daarnaast kun jij op eigen initiatief verder werken aan je 

vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in jouw eigen tempo, waar en wanneer jij het wilt.

* Je weet hoe je een opdracht vertaalt naar een 

realistisch projectplan 

* Je kent de geschreven én ongeschreven 

spelregels van werken in projecten 

* Je weet hoe je faseert en overzicht houdt 

* Je kunt de voortgang bewaken en bijsturen 

waar en wanneer nodig 

* Je werkt effectief en prettig samen met anderen 

in projectteams

* Je gaat slim om met de dynamiek die bij 

projectmatig werken hoort
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Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) is een wetenschappelijk bewezen aanpak waardoor je effectiever omgaat met stress, veranderingen en uitdagingen. Je wordt mindful door middel van inzichts- en 

aandachtsoefeningen. Hier ga je drie kwartier per dag thuis mee aan de slag. Zo maak je je de krachtige principes van mindfulness eigen en integreer je deze in jouw werk en leven. We gaan in deze training uit van de 

positieve psychologie en focussen dus op je mogelijkheden in plaats van je beperkingen. Je werkt aan je zelfbewustzijn, je veerkracht en je aangeboren vermogen om vanuit meer rust en creativiteit om te gaan met 

stressvolle situaties. 

Tijdens deze training krijg jij toegang tot het online platform New Heroes. Je gaat actief aan de slag met enkele opdrachten uit de leerreizen van New Heroes. Daarnaast kun jij op eigen initiatief verder werken aan je 

vaardigheden op het gebied van persoonlijke kracht, communicatie en leiderschap. Alles in jouw eigen tempo, waar en wanneer jij het wilt.

* Je ervaart in de dagelijkse drukte meer rust en 

ontspanning 

* Je herkent je automatische patronen en 

stresssignalen 

* Je gaat beter om met stress en stressvolle 

situaties 

* Je kunt je beter concentreren en handelt 

effectiever en doelbewuster 

* Je krijgt meer energie 

* Je hebt meer plezier in je werk en leven

nvt nvt Certificaat
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