Simply Take Off Academy

Training “Faciliteren voor Professionals”

Wij bieden een breed scala aan
trainingen gericht op effectief

veranderen en verbeteren. Onze
doelgroep bestaat zowel uit (staf-)

Versnel de besluitvorming en verstevig de samenwerking in teams, werkgroepen en projecten

medewerkers als managers die willen
werken aan hun eigen vaardigheden,
én die van hun werkomgeving.

Producten, besluiten of plannen ontwikkelen vergt inzet van verschillende spelers. Cocreatie noemen we
dat. Dit vraagt om structuur, energie en focus in de afstemming. In deze training leer je om zelf constructieve

Onze trainers zijn gekwalificeerde en

werksessies op te zetten en te ondersteunen. Zodat bijeenkomsten effectief zijn opgebouwd en leiden tot

door de wol geverfde adviseurs en

concrete actie. Met maximaal draagvlak en zonder hulp van buitenaf.

verander-experts. Doeners die hun
De training richt zich op ervaren kenniswerkers, vakspecialisten, (intern)

vak beheersen en als geen ander de

adviseurs en iedereen met “manager” in de functienaam. Je leert de

theorie met de praktijk verbinden.

basisvaardigheden van faciliteren. Je krijgt inzicht in je eigen rol als
facilitator, en hoe je kan toewerken naar een gedragen resultaat. We
behandelen de dynamiek van workshops en hoe je een programma

Trainingsaanbod

ontwerpt en voorbereidt. Je leert diverse technieken en hoe je deze in

Faciliteren voor Professionals

kan zetten in je eigen werksituatie, en aan kan passen aan je eigen stijl.

Grip op Operatie®

Faciliteren voor Professionals is een echte doe-training waar je direct na afloop mee aan de slag kan.

Introductie Lean Six Sigma

In de training worden oefeningen en opdrachten afgewisseld met kleine shots theorie en praktijkvoorbeelden.

Yellow Belt LSS in Services
Green Belt LSS in Services

Wij bieden de basis, jij bepaalt de toepassing

Inhoud van de training

Kosten

Met de technieken uit de training kun je je eigen

Dag 1 - basis leggen

De training kost € 1195,- per persoon,

workshop vormgeven, bijvoorbeeld om:

•

bouwstenen, werkvormen, technieken

exclusief BTW.

•

processen te analyseren

•

“Klassieke brainstorm”

•

visie en strategie te ontwikkelen

•

randvoorwaarden voor een goede workshop

Hierin zijn inbegrepen:

•

ideeën te bedenken en uit te werken

•

vastlopers voorkomen

•

Locatiekosten, inclusief koffie, thee, lunch

•

projecten en activiteiten te plannen

•

uitgebreide reader met aanvullende tips,

•

effectiever te vergaderen

Dag 2 - verdieping

•

trajecten of teams te evalueren

•

“Visioneren” en “Proces in kaart brengen”

•

beleid te formuleren

•

voorbereiding en intake

door de trainer, en persoonlijke

•

risico’s te inventariseren en te wegen

•

werken naar resultaat

ondersteuning via telefoon of mail

•

doelstellingen te bepalen

•

workshops bouwen en oefenen

voorbeelden en artikelen
•

review van je eerste 2 workshop-scripts

IIBLC™ Green Belt in Lean

IIBLC™ Black Belt in Lean
OBM - Organizational Behavior
Management

Informatie & inschrijven
06-27154854 (Trix)
academy@simplytakeoff.nl
Of neem contact op met de trainer:
Wilfred Juffermans, 06-1888924
wilfred.juffermans@simplytakeoff.nl
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