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Resultaatgericht Werken

Effectief sturen en organiseren op
resultaten & eigenaarschap; tot resultaten
komen; leren van en in de praktijk.

Na de training:
• Ben je effectiever in het bepalen en bereiken van je
resultaten en bewuster van je persoonlijk functioneren in
dit realisatieproces.
• Heb je inzicht in je sterke en zwakke punten
m.b.t. eigenaarschap en hoe anderen je eigenaarschap
ervaren.

• Weet je hoe je anderen effectief kunt aanspreken op
resultaten en eigenaarschap.
• Kun je een resultaatgericht gesprek voeren, waardoor je de
betrokkenheid en het leervermogen van de ander verhoogt.
• Weet je hoe je resultaten het beste kunt bereiken en wat de
belangrijkste succesfactoren zijn.

Inhoud
Gedurende een doorlooptijd van twee tot drie maanden ga je aan de slag met het uitvoeren van een concrete
en uitdagende opdracht (‘challenging assignment’).
Je werkt aan het realiseren van voor jou relevante en motiverende resultaten. Je krijgt feedback en tips over het
aanscherpen van je eindresultaat: is dat helder, uitdagend en inspirerend?
* Je ervaart het verschil tussen ‘moeten, willen en kiezen’. Waar kies je echt voor?
* Je leert waardevrij te luisteren.
* Je werkt aan je gesprekstechnieken.
* Je krijgt inzicht in je ‘escape patterns’: wat zie je bij jezelf en om je heen patroonmatig gebeuren, waardoor
eigenaarschap en commitment toe- of afneemt?

* Je krijgt feedback en tips van de trainer en mede-deelnemers.
* Je zult de techniek ‘effectief aanspreken’ leren. Door deze techniek toe te passen zul je effectiever zijn, omdat je aan
de voorkant afgestemde resultaatverwachtingen hebt.

De trainingsdagen kenmerken zich door ervaringsgericht- en actief leren. Minicolleges worden afgewisseld door
oefeningen, opdrachten, coaching en feedback. Er is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek. Je wordt uitgenodigd je
praktijkervaringen te delen, elkaar te coachen en feedback te vragen en te geven. Zo is het geleerde meteen
toepasbaar in je eigen praktijk.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor professionals die zich
willen ontwikkelen in:
* Resultaatgericht werken
* Nemen van eigenaarschap
* Managen van verwachtingen

* Effectief communiceren
* Escape patterns doorbreken
* Effectief samenwerken

Groep
De maximale groepsgrootte is voor de online training 8
personen.

Opbouw
De online training is verdeeld over 4 dagdelen.

Investering
* De investering bedraagt €850,00 exclusief BTW.
* Indien het bedrijf of de instelling waar je voor werkt niet
BTW-plichtig is, bieden wij de training vrij van BTW aan
voor €920,00.
* Daarnaast dien je voor aanvang van de training in het bezit
te zijn van het boek: 'Eigenaarschap, de sleutel tot jouw
professionele succes’ van Frans Wijngaarden. Om deze te
bestellen klik hier.

Training combineren met
coaching
* Wil je de leereffecten en inzichten uit de training nog beter
borgen in je professionele leven? Breid je training dan uit
met individuele coaching.

* Na afronding van de training zal er gedurende vier tot zes
individuele coachingsgesprekken dieper worden ingezoomd
op jouw eigen situatie en leervragen.
* Wil je hierover meer weten? Stuur ons gerust een email via
bas@performancematters.nl

In-company
* Wil je deze training samen met collega's volgen? Laat de
training dan in-company door ons verzorgen.
* Wij ontwerpen ook programma's speciaal op maat voor
jouw organisatie.
Wil je hier meer over weten? Vraag een adviesgesprek aan
met Bas Pons via bas@performancematters.nl
of bel +31621242915

Trainingsdata
* De actuele trainingsdata staan op onze website. Klik hier
om deze te bekijken en/of om je aan te melden voor deze
training.
* Stel gerust al je vragen hier via het contactformulier op de
website of stuur ons een email

