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Hoe mensen beter te begrijpen
Functies

Bedrijfsleider
Ondernemer
Verkoper
Chef Boomkwekerij
Chef logistiek
Inkoper

Opleidingsniveau

-

URL

https://www.talentoogst.nl/cursussen-en-opleidingen/opleidingen/opleiding-hoe-mensenbeter-te-begrijpen-148.html

Duur

7 dagen (1 dag per week)

Kosten

€ 4475- (excl. BTW)

Subsidie

Neem contact op met uw scholingsconsulent op 06-30601425

Data en locaties

5, 6, 8, september 2022 - Helmond
5, 6, 8 december 2022 - Helmond
3, 4, 6 oktober 2022 - Helmond
7, 8, 10 november 2022 - Helmond

Opleider

Jacobs & van Rooij

Adres

Stapelovenweg 2b

Postcode

5708 JW

Plaats

Helmond

Telefoonnummer

0492-505340

E-mailadres

info@j-vr.nl

Website

http://www.j-vr.nl

Informatie

Tijdens de cursus ‘Hoe mensen beter te begrijpen?’ leer je basiswetten en de achtergrond
van het menselijke gedrag. Je krijgt dus meer mensenkennis. Met deze kennis ben je in
staat om barrières te doorbreken die nu niet te overwinnen lijken. Je gaat begrijpen waarom
mensen reageren zoals ze dat doen. Daardoor krijg je meer grip op situaties, het bedrijf en
meer persoonlijke zekerheid. Daarnaast verbetert je innerlijke rust. De cursus geeft een
duidelijk inzicht hoe ups en downs ontstaan en behandeld kunnen worden. ResultaatMet de
cursus ‘Hoe mensen beter begrijpen?' leer je mensen beter te begrijpen, verbeteren de
relaties met anderen en krijg je medewerkers in beweging.DoelgroepOndernemers,
werkgevers, leidinggevenden en managers in de agrarische sectoren.AanpakIn de cursus
'Hoe mensen beter te begrijpen?' komen de volgende onderwerpen aan bod.

Betrokkenheid van medewerkers verhogen
Begrijpen en begrepen worden; hoe krijg je begrip
Wat moet u doen om mensen gemotiveerd te krijgen?
Hoe kunt u de sfeer verbeteren?
Een overzicht van menselijk gedrag
Gedrag voorspellen aan de hand van emoties
Oorzaak en behandeling van ups en downs
Een persoonlijke sterkte-zwakte analyse maken

Talentoogst 2022

Pagina 1 / 2

04 oktober 2022
21:28 uur

Gelijk hebben en gelijk krijgen zonder veel discussie
Verantwoordelijkheid zien èn nemen
Stabiliteit verhogen
Overige
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De data van de cursus wordt in overleg vastgesteld.
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