Dienstverlening

TRAINING, COACHING, ADVIES EN INTERIM-MANAGEMENT

Josée Blanken
“Buiten winnen is excelleren beginnen, gastbeleving begint bij jou”

Meer informatie?
Tel. 06-41574992
www.betrokkenheidwerkt.nl

Waarom keuze voor Betrokkenheid Werkt!
Meer resultaat halen vanuit bestaande middelen; buiten winnen is excelleren binnen.
Wordt ook in uw organisatie geïnvesteerd in het onderscheidend vermogen door nieuwe
dienstverlening, innovatie en digitale systemen? High Tech is nodig als basis voor een
nieuwe en tevreden klanten. Maar er is meer nodig voor een loyale klant. Een 9+ haal je
uit de medewerker, de Human Touch. Elke medewerker in de organisatie maakt het
verschil maakt door hun unieke talent en persoonlijkheid én het bijbehorende gedrag dat
de medewerker aan de ander laat zien. De ander wordt jouw ambassadeur als de
medewerker zich als mens presenteert en contact maakt met de mens achter de gast.
(Klant, collega en kandidaat). De medewerker zorgt voor excellente gastbeleving door
zorg te dragen voor een unieke en verrassende ontmoeting.
Het is mijn ervaring dat op dit terrein nog veel onbenut potentieel ligt. En daarom
Betrokkenheid Werkt! Mijn interventie zorgt voor bewustwording van jezelf en de ander.
Bij coaching wordt gebruik gemaakt van MBTI. Bij training zal vanuit de missie en
bestaande programma’s met de betrokken stakeholders een workshop op maat worden
samengesteld. MBTI kan hier een rol spelen, maar ook kan de verbinding worden
gemaakt met andere instrumenten, zoals Insights. Bij een interim-opdracht zal sprake
zijn van een resultaatverplichting, waar leren, inspireren en organiseren centraal staat.
Persoonlijk, praktisch en integer. Goed om samen aan het werk te gaan!

Dienstverlening & investering
Coaching

Individueel

€ 325,-

2 uur

incl. rapport

Training

Team

€ 750,-/1250,-

4 uur/8 uur

excl. rapport

Interim-Management

Organisatie

€ 1100,-

8 uur

Advies

€ 130,-

1 uur

MBTI-rapport

€ 75,-

Tarieven zijn incl. de benodigde basismaterialen en excl. btw en reiskosten.

Aanvullende informatie
Postadres: Westergeest 81, 1911 AH, Uitgeest
KVK-nr. 64714160 en rekeningnr. NL38 KNAB 025574482

Infografic MBTI – jezelf opnieuw ontdekken.

