Professional Skills Training
Ga de uitdaging aan en
haal het beste uit uzelf!

www.kluweropleidingen.be

Uzelf en uw kwaliteiten beter leren kennen? Krachtiger communiceren?
Efficiënter samenwerken? Uw werk beter organiseren? Nieuwe
communicatietools? Bij Kluwer krijgt u de kans om uw talent te
versterken en uw carrière een flinke impuls te geven.

Learning op maat
Al onze opleidingen kunnen in een uniek leertraject gegoten worden op
maat van uw organisatie. Zo helpen wij u om uw bedrijf naar een hoger
niveau te tillen.

➔

Stimuleer uw persoonlijke en
professionele ontwikkeling!

Het grootste aanbod op de markt

Noem een competentie die
u wilt aanscherpen en wij
hebben de passende formule
en de passende trainer.

Top 10
populairste
thema's

➔

Met een opleiding van
Kluwer ontplooit u volop
uw talenten.

> Communicatie: basisvaardigheden
> Assertiviteit
> Time- en stressmanagement
> Projectmatig werken
> Social media

Onze consultants en trainers denken graag mee over uw leervragen en
uw groeiplannen. Contacteer ons via info@kluweropleidingen.be of bel
015 45 34 30.

> Presenteren
> Emotionele intelligentie
> Onderhandelen
> Beïnvloeden en overtuigen

www.kluweropleidingen.be/persoonlijkevaardigheden

> NLP

Opleidingen
met impact!

Time management: uw tijd en
stress onder controle
Beïnvloeden en overtuigen
“Eindelijk een cursus, die niet overdondert
door prachtige theorieën maar wel door
praktijkgerichte interactie!”
Ellen Broekmans,
Informatiemanager, WML Waterleiding
Maatschappij Limburg

“De opleiding biedt boven mijn verwachtingen vele
elementen die direct toepasbaar zijn. Zowel voor mezelf
als voor mijn medewerkers. De docent heeft me erg
gemotiveerd de koe bij de horens te vatten en ik ervaar al
resultaat! Bedankt!”
Erika Boeykens,
Regulatory Affairs Manager, MSD Animal Health

Snellezen
BE Efficient Program voor
betere werkplanning

"Zeer goed, nuttig, tegemoetkomend aan
de verwachtingen en gegeven door een op
en top professional. Super!"

“Met een coach aan je zijde zet je voornemens om in actie en is er
onmiddellijk zichtbaar resultaat.”
Tina De Vits,
Training & Development Manager, Brico

Koen Smolders,
Directeur administratie & logistiek,
Stichting M.M. Delacroix

Presentatietechnieken voor
ervaren sprekers
Emotionele intelligentie en NLP
"Je wordt ondergedompeld in een NLP-bad waar je alleen
maar rijker en rijper uit kan komen ... met een bagage die
je levenslang professioneel én privé verder op weg helpt!"
Karen Leys,
Officemanager, OneToWin

"Uiterst zelden ben je van 's morgens tot 's avonds met je volle
aandacht aanwezig op een trainingsessie. Deze training is een van
die uitzonderingen."
Stefaan Van Den Broecke,
Senior industrial designer, R&D, Dymo

Honger
naar meer?

➔ Honger naar meer?
U bent op zoek naar een opleiding en u vindt deze niet terug in deze folder?
Surf snel naar onze website www.kluweropleidingen.be voor nog meer trainingen in accountancy, bedrijfscommunicatie, business
management en strategie, douane, logistiek en transport, facilitymanagement en inkoop, financieel beleid, fiscaliteit, human resources
management, IT-management, juridisch, leidinggeven en people management, marketing, milieu, veiligheid en kwaliteit, overheid &
non-profit, persoonlijke vaardigheden, producttrainingen Kluwer, projectmanagement en procesmanagement, sales, schrijftrainingen,
secretariaat en managementondersteuning, sociaal recht, social media en mobile, softwaregebruik en Het Nieuwe Werken.

➔ Ook op maat in uw bedrijf!
Elke opleiding uit het open kalenderaanbod organiseren we ook bij u in het bedrijf. Vanaf vier deelnemers is dat een erg voordelige
formule. Bovendien komt u bij een bedrijfsinterne training in een andere leersetting terecht, die veel meer maatwerk toelaat. Nog
krachtiger wordt het als we samen een opleiding- of coachingtraject kunnen uitwerken, dat helemaal afgestemd is op uw bedrijfsstrategie
en uw doelstellingen. Kortom, samen met u zetten we strategie om naar concrete ontwikkeltrajecten. We werken dan met oefeningen en
voorbeelden uit uw organisatie, gebruiken verschillende types van leerinterventies met een trainer/coach die ervaring heeft in uw sector
en flexibel bijstuurt qua inhoud en aanpak.
Na een incompanyopleiding draait uw onderneming gewoon beter! Neem contact op met ons team van learning consultants en schets
kort uw leeruitdaging. We vertellen u graag waar wij van betekenis kunnen zijn voor elkaar.
Kluwer Opleidingen
Motstraat 30
BE-2800 Mechelen
Btw BE 0456.675.010
Tel.: +32 15 45 34 30
Fax: +32 15 42 28 31
info@kluweropleidingen.be
www.kluweropleidingen.be

➔ Praktische info
Alle praktische informatie over deze opleidingen vindt u op www.kluweropleidingen.be/persoonlijkevaardigheden.
Alle informatie over betalen, annuleren of uw deelname verplaatsen vindt u op www.kluweropleidingen.be/voorwaarden.

➔ Inschrijven
Schrijf u online in via

www.kluweropleidingen.be/persoonlijkevaardigheden

➔ Kluwer Opleidingen geeft ruimte aan uw ambities
Kluwer Opleidingen ontwikkelt het talent van professionals, al sinds 1987. Zo ontplooien medewerkers zichzelf en versterken ze de
organisatie waar ze werken. Onze ambitie is ondernemingen te helpen evolueren naar lerende organisaties.
Elk jaar leidt Kluwer Opleidingen meer dan 25.000 deelnemers op uit 5.000 organisaties. We bieden opleiding, training, coaching en
leeradvies. Voor individuen én voor teams. In open kalendertraining én op maat. De expertise van onze trainers en consultants zorgt voor
een sterke leerervaring en een gegarandeerd resultaat.
Voor de 3de keer op rij verkozen tot 'Best Learning, Coaching & Development Company'.

Verantwoordelijke uitgever: Johan De Meyer, Motstraat 30, 2800 Mechelen
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Perform better

get to know
yourself

Verander en verbeter

Manage tijd & stress
Ken uzelf
§
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MBTI®: breng uw persoonlijkheid in kaart > klu.be/mbtitnb
Persoonlijk ondernemerschap: aan de slag met uw talenten > klu.be/permenb
Effectief communiceren vanuit eigen kracht > klu.be/cosamnb
Coach uzelf! > klu.be/toscnnb
Assertief als medewerker > klu.be/assemnb
Assertief als leidinggevende > klu.be/masslnb
Lichaamstaal: communiceer krachtiger > klu.be/lichanb
Emotionele intelligentie en NLP > klu.be/eminlnb
Gericht communiceren met NLP > klu.be/nlpncnb

Time management: uw tijd en stress onder controle > klu.be/timmanb
Time management en beheer van uw Outlook mailbox > klu.be/outltnb
Time en priority management voor managers > klu.be/weroznb
Concentratietechnieken: verhoog uw productiviteit > klu.be/conwenb
Mind Mapping® > klu.be/mindmnb
Snellezen > klu.be/snellnb
Energiek op het werk: een krachtige wake-up call > klu.be/vitannb
Stress Reductie Programma > klu.be/harconb
Mindfulness: beter presteren op het werk > klu.be/mifulnb
Omgaan met moeilijke situaties en spanningen > klu.be/oculonb
Efficiënt werken in elke werkomgeving > klu.be/sleadnb

Efficiënter werken?
Ontdek het BE Efficient
Coaching Program!

Werk samen
Onderhandelingstechnieken > klu.be/onmannb
Advanced onderhandelen > klu.be/advonnb
Klantgericht werken > klu.be/klattnb
Klantvriendelijk en efficiënt telefoneren > klu.be/kltehnb
Feedback geven en ontvangen > klu.be/feedbnb
Effectief vergaderen > klu.be/verganb
Doelgericht en duurzaam netwerken > klu.be/netnwnb
Professioneel workshops organiseren en begeleiden > klu.be/wofacnb
Straal professionaliteit en vertrouwen uit > klu.be/trustnb
Vlot samenwerken met verschillende culturen > klu.be/inculnb
Start to coach: leer ondersteunend coachen > klu.be/coachnb
Opleiding conflicthantering > klu.be/cohacnb
Communicatievaardigheden voor professionals > klu.be/coskpnb
Basisvaardigheden voor peters en meters > klu.be/meternb

Presenteer met impact
§
§
§
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Beïnvloeden en overtuigen > klu.be/pekarnb
Probleemoplossend denken > klu.be/probsnb
Krachtig en helder beslissen > klu.be/beslznb
Creatief denken: van probleem tot innovatieve oplossing > klu.be/tocrnnb
Building proactivity > klu.be/proaceb
Constructief omgaan met verandering > klu.be/chawenb
Change management > klu.be/changnb
Strategie vanuit de praktijk > klu.be/stratnb
Een succesvolle businesscase opstellen > klu.be/bucisnb
Meerwaarde creëren met KPI’s >klu.be/presinb
Selling your idea: zo krijgt u de buy-in voor nieuwe initiatieven >klu.be/sticknb

Alles over
Businessmanagement?
www.klu.be/businessmanagement

CO OPERATE
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Move forward!

Speak
out Loud!

Presentatietechnieken: boeiend leren presenteren > klu.be/spobenb
Presentation skills in English > klu.be/spobeeb
Presentatietechnieken voor ervaren sprekers > klu.be/spogenb
Creatief Mentorship: intensief programma voor keynotesprekers > klu.be/spocrnb

Overtuig op papier
§
§
§
§
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Strategische adviesrapporten > klu.be/rapponb
Notuleren bij vergaderingen > klu.be/notulnb
Notuleren in het Engels > klu.be/notuenb
Correcte en heldere taal in bedrijfsteksten > klu.be/taallnb
Klantvriendelijke brieven en e-mails schrijven > klu.be/brinsnb
Klachten behandelen via e-mail of brief > klu.be/klassnb
Workshop copywriting > klu.be/scopynb
Redactionele teksten schrijven > klu.be/redisnb
Workshop eindredactie > klu.be/redacnb
Speech schrijven > klu.be/spechnb

Meer over leadership?
www.klu.be/leidinggeven
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Stuur uw project
§
§
§
§
§

Manage

Your projects!

Scoor online en mobiel
§ Social media professioneel gebruiken: basisopleiding
> klu.be/somednb
§ Training Twitter Advanced
> klu.be/somadnb
§ Training LinkedIn Advanced
> klu.be/somalnb
§ Uw iPad professioneel gebruiken
> klu.be/pripanb
§ Uw Android tablet professioneel gebruiken
> klu.be/prantnb
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Projectmatig werken voor niet-projectmanagers > klu.be/pmbwbnb
Projectmanagement - Technische aspecten > klu.be/pmwtbnb
Projectmanagement - Interpersoonlijke aspecten > klu.be/pmwebnb
Projectmanagement - Financiële aspecten > klu.be/pmwfbnb
Projectmanagement - Changemanagement > klu.be/pmwcbnb

Ontdek de Project
Management Academy:
www.projectmanagementacademy.be

use software
like a pro!

go #social!

out

Bekijk ons volledig
social media aanbod:
www.klu.be/socialmedia

Gebruik software slim
§ Excel Experience Day 2014
> excelexperienceday.be
§ MS Excel Turbotraining: van basic naar advanced in een halve dag
> klu.be/tbexenb
§ Workshop Prezi: uw presentatie, maar dan met schwung!
> klu.be/prezinb
§ Internettools slim gebruiken: win één uur per dag
> klu.be/toolsnb
§ PowerPoint: maak indruk met uw presentaties
> klu.be/powponb

1

23

www.kluweropleidingen.be/persoonlijkevaardigheden

