
Uw organisatie wil de kwaliteit van leidinggeven 

en de persoonlijke effectiviteit van medewerkers verder vergroten. 

Coaching en training nemen hierbij een belangrijke plaats in. 

BG consulting ontwikkelde CoachingsMoment en TrainingsMoment. 

CM & TM Sessies kunnen fysiek plaatsvinden 

binnen uw organisatie maar kunnen ook prima online. 

Online sessies vinden plaats via een Skypeverbinding.

FYSIEK EN ONLINE

INDIVIDUELE SESSIES 

COACHINGSMOMENT & TRAININGSMOMENT

CoachingsMoment
Sparren over een

werkgerelateerd vraagstuk

Individueel trainen in

gespreksvaardigheid

TrainingsMoment

BG consulting   .   Businesspark Het Kabinet   .   Le Havre 11   .   5627 ST   .   Eindhoven

E : info@bgconsulting.nl    .   T : 040 - 292 72 11   .   M : 06 - 52 53 8007   .   www.bgconsulting.nl

CM TM



Trainingsmoment (TM) biedt leidinggevenden en medewerkers een manier om individueel

te trainen in communicatieve vaardigheden. Meestal vindt deze vaardigheidsontwikkeling

plaats door groepstraining. Het individuele rendement voor deelnemers aan

groepstrainingen is soms beperkt. De tijd en veiligheid om persoonlijke leerdoelen echt te

ontwikkelen is niet altijd aanwezig. BG consulting traint verschillende van uw medewerkers

op één dag individueel in het voeren van verschillende (of dezelfde) gesprekssoorten. Voor

de ene deelnemer kan dit bijvoorbeeld zijn het voeren van een functioneringsgesprek, voor

een ander het voeren van een verzuimgesprek en een derde deelnemer trainen wij in het

vormgeven aan een feedbackgesprek. De persoonlijke trainingssessies duren 75 minuten

en worden begeleid door een ervaren communicatietrainer en een professionele acteur.

Door het persoonlijke en intensieve karakter van de training bereikt uw medewerker een

maximale trainingsopbrengst in een veilige leeromgeving. In korte tijd worden leerpunten

zichtbaar, wordt concrete feedback gegeven en oefent uw medewerker zijn of haar

belangrijkste gespreksvaardigheden. Communicatieve vaardigheden trainen met TM is dus

echt een training op maat. TM wordt aangeboden vanuit een dagplanning. Tot zes sessies

kunnen op één dag worden gepland. TrainingsMoment sessies kunnen zowel fysiek

plaatsvinden binnen uw organisatie als online via een Skype verbinding.

 

Geïnterreseerd in TrainingsMoment sessies?   E : info@bgconsulting.nl   .  T : 06 - 52 53 8007

CoachingsMoment (CM) biedt leidinggevenden en medewerkers de mogelijkheid om in een

individuele sessie van 75 minuten een werkgerelateerd vraagstuk te bespreken. In CM richten

we ons vooral op de aanpak van dit vraagstuk. Daarbij komt ook de persoon en

persoonlijkheid van de deelnemer aan bod, zijn patronen, blinde vlekken, etc.. Een vraagstuk

kan bijvoorbeeld zijn een medewerker die merkt dat zijn leidinggevende steeds meer werk bij

hem neerlegt en niet weet hoe hij dit kan veranderen. Of een leidinggevende die zich afvraagt

hoe conflicten binnen het team aan te pakken. De coach is hier de individuele

adviseur/sparringpartner die vanuit de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer

samen met deze zoekt naar een aanpak. Vooraf aan de sessie geeft de deelnemer schriftelijk

richting de coach aan wat het vraagstuk is. Tijdens de sessie wordt gespard, geconfronteerd

en gezocht naar mogelijkheden gericht op het aanpakken van het vraagstuk. CM wordt

aangeboden vanuit een dagplanning. Tot zes sessies kunnen op één dag worden gepland.

CoachingsMoment sessies kunnen zowel fysiek plaatsvinden binnen uw organisatie als online

via een Skype verbinding.

 

Geïnterreseerd in CoachingsMoment sessies?   E : info@bgconsulting.nl   .  T : 06 - 52 53 8007

CoachingsMoment

TrainingsMoment


