Managementconsult.nl
advies en opleidingsbureau.
Sinds 1985 onder andere specialist in:
•
•
•
•
•
•

Trainingen
Coaching
Testen
Organisatieadvies
Competentiemanagement
HRM ondersteuning

Managementconsult.nl richt zich op middelgrote tot
grote bedrijven, industrie, overheid, zorgverlening,
etc.
Samenwerken met de klant staat bij ons hoog in
het vaandel.
Ons bureau vernieuwt constant de expertise door
in te spelen op ontwikkelingen in het bedrijfsleven
en deze te vertalen naar concrete diensten.

Managementconsult.nl is een typisch bureau.

Zicht op uw competenties

Natuurlijk zijn we professionals, geven uitstekend
opgezette trainingen of adviezen, zijn zeer ervaren,
hebben up to date kennis en methoden.

Al onze trainingen en coachingtrajecten starten
met een vragenlijst waarmee u uw competenties
kunt meten.

Als vele anderen.....
We onderscheiden ons echter ook.

Bijvoorbeeld:
1. Zo zetten we het Internet bij trainingen op
een bijzondere manier in:
Via ons kunt u zich online testen ter
voorbereiding van een training.
Dat geeft snel inzicht en houvast.
2. De trainingen zijn hierdoor interactiever en
doelgerichter, met een grotere mate van
zelfsturing van de deelnemers.
3. We zijn de grootste Open Space organisator
van Nederland. Een congres- en
workshopvorm waar deelnemers laaiend
enthousiast over zijn.
We zijn allianties aangegaan met professionele
topspelers in het werkveld en kunnen u daardoor
een professioneel en breed scala topdiensten
leveren.

Wilt u deze flyer per e-mail ontvangen om alle links te
kunnen volgen? Even uw e-mailadres mailen…

De competentietest is aangepast aan de training.

1. Als u een training 'Coachen voor
managers' bij ons volgt doet u eerst de
360 graden feedbacktest in
'Coachingcompetenties' bij ons.
2. Als u een training 'Samenwerken en
Effectief Communiceren (SEC)' volgt doet
u de SEC-test.
3. Doet u een training
'Ziekteverzuimbeheersing voor
leidinggevers' dan vult u eerst een
vragenlijst in rond uw competenties op dit
gebied.
We zijn bezig dit voor al onze open en incompany opleidingen te realiseren.
We hebben hiervoor geavanceerde testsoftware
ter beschikking waarmee we tests in eigen
beheer en samen met anderen ontwikkelen.

Andere opzet van de trainingen
Het gebruik van tests voorafgaand aan een training
is niet het enige onderscheid. Ook de structuur van
de training verandert hierdoor.
U start namelijk al met een testrapportage die u
een goed inzicht geeft in uw competenties.
Samen met u en uw mededeelnemers bekijken we
wat de belangrijke items zijn waarin u zich wilt
verdiepen. Daar spelen we dan met modules op in.
Zo hoeven thema's waar geen vraag naar is niet
aan de orde te komen. De groep bepaalt dus de
inhoud van de training, uiteraard wel binnen het
kader van de training.
Het gebruik van persoonlijke competentieprofielen
helpt de individuele deelnemer om snel zijn eigen
koers in de training te bepalen.
Eigenlijk is deze methode zo'n groot succes
gebleken dat we hebben besloten dit als 'huisstijl'
van Managementconsult.nl nog verder uit te
werken:
Een interactief trainingsconcept:
• gericht op maatwerk voor de deelnemers,
• ondersteund met maatwerktesten,
• die snel via het Internet in te vullen zijn.

Trainingen
Ons bureau biedt trainingen aan op het gebied van:
Communicatie
•
Adviesvaardigheden voor de interne adviseur
•
Adviesvaardigheden voor de externe adviseur
•
Beoordelingsgesprekken
•
Coachen op Resultaat en Gedrag
•
Communiceren met resultaat
•
Competentiemanagement
•
Conflicthantering
•
Doelgericht vergaderen
•
Feedback geven en ontvangen
•
Functioneringsgesprekken
•
Gespreksvaardigheden
•
Instructievaardigheden
•
Interviewtechnieken
•
Klantgericht communiceren
•
Klachtenbehandeling
•
Leidinggeven voor het middenkader
•
Leidinggeven voor hoger kader
•
Onderhandelen
•
Omgaan met lastig gedrag
•
Open Space werkconferenties
•
Presentatievaardigheden
•
Samenwerken en Effectief Communiceren
•
Slecht nieuws gesprekken
•
Succesvol onderhandelen
•
Ziekteverzuimgesprekken

Trainingen
Management
Coachen & Motiveren
Conflicthantering
Leeftijdsbewust managen
Motiveren van medewerkers
Projectmanagement
Van idee naar realisatie
Verzuimreductie
Zelfsturende teams coachen

•
•
•
•
•
•
•
•

Zelfmanagement
• Assertiviteit
• Effectief beïnvloeden
• Onthaasten
• Persoonlijke effectiviteit
• Stressmanagement
• Stress herkennen en hanteren
• Emotionele intelligentie
Op basis van uw specifieke vragen ontwikkelen
wij een aanbod op maat.
Uiteraard kunnen we ook combinaties van
trainingen of onderwerpen verzorgen.
De uitvoering kan plaatsvinden bij u incompany,
maar ook op onze locatie.

Competentiemanagement
We zijn specialist in het doorvoeren van
competentiemanagement in organisaties.
Dit alles doen we alleen maar in nauwe
samenwerking met u en uw medewerkers.
Hiermee bereikt u dat competentiemanagement
succesvol gedragen wordt in uw organisatie.
• We ondersteunen u in het ontwikkelen van
beleid en strategie om
competentiemanagement in uw organisatie in
te voeren.
• We analyseren en definiëren de
kerncompetenties van uw organisatie.
• We analyseren en definiëren de
functiecompetenties.
• We ontwikkelen maatwerk 360°
feedbacktesten om zicht te krijgen op de ‘fit’
van uw medewerkers in hun functie.
• We voeren instrumenten in om 360°
feedbacktesten voor uw medewerkers
beschikbaar te maken.
• We ondersteunen u in de voorlichting naar het
management en de medewerkers.

• We geven workshops, lezingen en presentaties
over het nut en onnut, het succes en de
valkuilen van competentiemanagement.

• We hebben veel ervaring bij industrie,
overheid en dienstverlenende organisaties
opgedaan rond competentiemanagement.

• We ondersteunen de projectgroepen die met
competenties aan de slag gaan.
• We trainen uw managers om
coachinggesprekken te voeren aan de hand
van competentierapporten.
• We trainen uw managers om POP-gesprekken
te voeren. (Persoonlijke Ontwikkel Plannen)
met hun medewerkers.
• We geven u onafhankelijk advies met
betrekking tot software rond
competentiemanagement.
• We ondersteunen u in de ontwikkeling van een
Developmentcenter waarin uw medewerkers
aan hun POP kunnen werken.
• We hebben een professionele testsite waarop
al competentietesten staan.
Dat geeft ons ook de mogelijkheid en expertise
om snel nieuwe testen samen te stellen.
Als organisatie hebt u bij ons veel
mogelijkheden om laagdrempelig van deze
faciliteiten gebruik te maken.

Wordt gratis lid van onze internetnieuwsbrief met
informatie over competentie- en
peoplemanagement voor P&O-ers en managers.
Zie onze nieuwsbrieven op de site.

Contact
Individuele coaching
Managementconsult.nl biedt drie vormen van
coaching aan voor managers en medewerkers die,
om verschillende redenen, behoefte hebben aan
individuele ondersteuning:
•
•
•

Personal coaching
Management coaching
Carrièrecoaching

Lezingen
Managementconsult.nl verzorgt lezingen voor
bedrijven en organisaties op het gebied van
•
•
•
•

bedrijfscommunicatie,
competentiemanagement,
coachen,
verzuimbeheersing.

Onze lezingen worden ingezet op congressen,
bedrijfsdagen en voor presentaties.
Bij coaching staat wij stil bij uw persoonlijk
functioneren en de mogelijkheden tot verandering.
Door het ontdekken en ontwikkelen van uw eigen
talenten en vaardigheden krijgt u meer grip op uw
handelen en neemt uw doelgerichtheid toe.
Een coachingtraject omvat in principe zes tot tien
gesprekken van maximaal twee uur. Uiteraard wordt
de duur van het traject met de opdrachtgever
afgestemd.
De gesprekken verzorgen wij in de accommodatie
van de coach bij u in de buurt, op het werk of elders.

De inleiders zijn specialist op hun vakgebied en zijn
bijzonder ervaren. Voor hen is het een uitdaging om
aan anderen kennis en ervaring over te dragen.

Voor een gesprek over uw organisatie en wat ons
bureau daarin voor u kan betekenen, kunt u
contact opnemen met
Dhr. Herman Marissen.
Managementconsult.nl
Schandelo 66
5941 NH Velden
Telefoon: +31 (0)77-4729099
Fax:
+31 (0)77-4729098
E-mail: marissen@managementconsult.nl
Site : www.managementconsult.nl

Managementconsult.nl stemt van tevoren de inhoud
en het doel van de lezing met u af.
Managementconsult.nl heeft in 2003 een aantal
van haar werkzaamheden ondergebracht bij een
dochterorganisatie die zich bezig houdt met het
uitvoeren van congressen en seminars.
121 Open Space Events.

