Verandering bereiken met
betrokken medewerkers:
dat werkt!
De wereld verandert elke dag. Uw organisatie ook: grote
en kleine veranderingen vragen om grote of kleine
aanpassingen. Uw voorbereiding op deze veranderingen
bepaalt het succes ervan. Dit geldt zeker voor de
communicatie met uw medewerkers. Want u wilt ook
betrokken medewerkers houden in de toekomst.

Vaak blijken teamleden – goede mensen die altijd
voldoende hebben gepresteerd – deze veranderingen
niet op te pakken. Of hun enthousiasme voor uw
organisatie blijkt te zijn gedaald tot het nulpunt. Ze zijn
verward, voelen zich ongemakkelijk en onzeker. Als
leider was u voorbereid op hindernissen en vertraging.
Maar voor de ontwikkeling van uw onderneming is het
belangrijk dat die veranderingen ook echt gaan
plaatsvinden. Dat gebeurt wanneer uw medewerkers
zelf de kansen en mogelijkheden van de nieuwe koers
gaan inzien. Maar hoe krijgt u dát voor elkaar?

In de training Motiverende gespreksvoering voor
leidinggevende bij de overheid helpt u de intrinsieke
motivatie van uw medewerkers te mobiliseren. Want
iedereen is ergens voor gemotiveerd.
U leert met verschillende psychologische technieken de
betrokkenheid van uw medewerkers te beïnvloeden en
hun natuurlijke betrokkenheid te optimaliseren.

U krijgt pragmatische handvatten om twijfel, weerstand
en sabotage op te lossen en engagement te creëren.
Want gemotiveerde mensen die mogen presteren
vanuit hun talenten, zijn betrokken en gaan voor de
optimale uitkomst in de dienstverlening naar burgers.

Krachtige zaken die u zult leren
en meteen kunt inzetten:







Omgaan met Hullie & Zullie-gedrag
Wegnemen/ombuigen van weerstand
Werken vanuit persoonlijke motivatie
Omgaan met de beren op de weg
Werken met de vijf verschillende stadia van
gedragsverandering
Effectief communiceren aan de hand van
negen spelregels

MartijnNas.com is een internationale, professionele
trainersorganisatie met ruim tien jaar ervaring op het vak
van de toegepaste psychologie. We maken gebruik van
technieken als Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP),
motiverende gespreksvoering (MGV), socratisch-,
oplossingsgericht- en provocatief coachen. Deze
specifieke kennis hebben we nu toegespitst op de
behoeften van de bestuurlijke omgeving. Wij helpen
onze deelnemers hun veranderingsprocessen te
implementeren. Zij Ieren hun communicatie te
effectueren en versterken daarmee de intrinsieke
motivatie van hun medewerkers. Met dit aanbod hebben
we inmiddels een vaste plek verworven bij onze klanten.
MartijnNas.com heeft onder meer ervaringen bij Office
Depot, UWV, Specsavers, KPN-consuIting en
NZA(Nederlandse Zorgautoriteit)

Na de training begint uw
ontwikkeling pas echt!
In een half jaar aan de slag
met een-op-een-begeleiding.
Na een tweedaagse training in groepsverband ontwikkelt
u zich verder via vijf vertrouwelijke
een-op-een Skype-gespreken van 90 minuten.
In deze Skype-sessies werken we met voorbeelden uit
uw eigen praktijk. Zo leggen we in een half jaar een
stevig fundament voor blijvend resultaat.

De training Motiverende gespreksvoering voor
leidinggevende bij de overheid biedt u het juiste
maatwerk om de theorie in uw dagelijkse praktijk te
implementeren. Zo maken we het verschil tussen
kennen en kunnen

Uit ervaring weten we dat het werkt als u er concreet
mee aan de slag gaat. In onze individuele begeleiding
hebben wij verbluffende groeicurves gezien van onze
deelnemers. Zij bereikten vooruitgang in engagement en
productiviteit van hun medewerkers bij de
dienstverlening. Dat kunt ú ook leren!
Maar geloof mij niet zomaar op mijn woord. Hier een
aanbeveling van Marije Verbeek:
“Ik heb Martijn leren kennen als een enorm
betrokken trainer en coach. Van de meest complexe
vraagstukken gaan zijn ogen twinkelen: wat een
leuke uitdaging! Hij zet zijn humor succesvol in om
mensen te helpen tot zelfinzicht te komen. Daarbij
schuwt hij niet om ook confronterend te zijn en
grenzen op te zoeken. Zijn uitgangspunt is 'dat wat
de ander het beste helpt', zelfs als dat risico's zou
meebrengen voor zijn (vervolg)opdracht.
En er ontgaat hem werkelijk niets: hij luistert echt
naar de verborgen boodschappen achter de
letterlijke woorden”

Marije Verkeek
Consultant
people in change bij KPN

Leer hoe u een team gemotiveerd
houdt tijdens grote veranderingen.
Bij MartijnNas.com vinden we dat meer mensen met
plezier naar hun werk mogen. Mensen die met plezier
werken zijn betrokken medewerkers en vormen de
motor voor iedere organisatie.

Daarom bieden we Motiverende gespreksvoering
voor leidinggevende bij de overheid aan voor
1.875,= euro per deelnemer.

Deze training is inclusief




een tweedaagse sessie
vijf individuele Skype-sessies van 90 minuten
een werkboek en een certificaat

Als u nog meer wilt weten, beantwoorden we graag
elke vraag die u nog heeft. We maken graag tijd voor
een goede kop koffie om te bespreken hoe wij kunnen
bijdragen aan het voortzetten van uw succes bij het
motiveren van uw medewerkers.
Een van de aanbevelingen
Via LinkedIn

Martijn Nas

