Voordelig investeren in de
ontwikkeling van uzelf of
uw medewerkers?
MEC Training & Advies biedt een inspirerend
trainingsprogramma aan. Graag bieden wij u de
mogelijkheid aan om te investeren in de
kwaliteit van uzelf of uw medewerkers tegen
een aantrekkelijke prijs.
Wij bieden een interactief en praktijkgericht
open inschrijf trainingsprogramma aan in
Breda, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. In
kleine groepen wordt er uitgebreid ingegaan op
de individuele leerdoelen van de deelnemers.
Al onze trainingen kunnen we u ook online
aanbieden!

Trainingskalender 2021
Assertiviteit en Assertief Handelen

€375,-

Coachend Leidinggeven / Coachingsvaardigheden

€375,-

Functionerings- & Beoordelingsgesprekken

€375,-

In deze training leert u op een effectieve manier uw grenzen en mening aan te geven.
Online
3 februari
Rotterdam
23 februari
Breda
25 maart
Utrecht
18 mei
Online
9 juni
Online
22 september
Utrecht
28 september
Rotterdam
16 november
Online
1 december
Deze training helpt om de puntjes op de ‘i’ te blijven zetten als coach en uzelf in optimale vorm
en scherpte te houden.
Eindhoven
26 januari
Breda
22 april
Rotterdam
5 augustus
Utrecht
21 oktober

Door het volgen van deze training zult u op een meer bewuste en effectieve manier de
Functionerings- & Beoordelingsgesprekken gaan voeren en inzetten.
Breda
20 april
Rotterdam
29 juni
Utrecht
28 oktober
Eindhoven
21 december
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Timemanagement en Stresspreventie (tweedaagse training)

€595,-

Gesprekstechnieken I - Effectief Communiceren

€375,-

Verdiepende Gesprekstechnieken

€375,-

Feedback geven en ontvangen

€375,-

In deze training gaat u op zoek naar manieren om effectiever en efficiënter te werken en leert u
wat stress betekent, wat stressfactoren en de effecten hiervan zijn.
Utrecht
10 juni en 24 juni
Breda
9 december en 23 december

Door het volgen van deze training zult u op een meer bewuste en effectieve manier gaan
communiceren.
Online
6 januari
Breda
12 januari
Utrecht
9 februari
Rotterdam
25 februari
Breda
2 maart
Eindhoven
8 april
Online
14 april
Breda
27 mei
Utrecht
17 juni
Rotterdam
15 juli
Online
21 juli
Breda
12 augustus
Utrecht
9 september
Rotterdam
7 oktober
Breda
2 november
Online
10 november
Utrecht
7 december

In deze training leert u op een effectieve manier uw gesprekstechnieken te professionaliseren.
Breda
28 januari
Rotterdam
29 april
Utrecht
1 juli
Eindhoven
20 oktober

In deze training leert u op een effectieve manier feedback geven en te ontvangen.
Breda
27 januari
Rotterdam
12 mei
Eindhoven
20 juli
Utrecht
11 november

Klantgericht communiceren

€375,-

In deze training leert u klanten professioneel en doelgericht te woord te staan.
Utrecht
14 januari
Breda
20 april
Eindhoven
27 juli
Rotterdam
11 november

Invloedrijk Communiceren (Kleurrijk Communiceren MMI)

€425,-

Een inspirerende training die uw vermogen vergroot om effectief te communiceren en meer
verbinding te maken op de werkvloer?
Breda
12 februari
Breda
18 juni
Breda
8 oktober
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Omgaan met Stress en Werkdruk – Stressmanagement

€375,-

Leidinggeven op de werkvloer (tweedaagse training)

€595,-

Leidinggeven aan multiculturele teams

€895,-

Omgaan met Verzuim – verzuimmanagement

€375,-

Persoonlijke Effectiviteit

€375,-

Presenteren en Spreken in het Openbaar

€375,-

In de training stressmanagement leert u wat stress betekent, wat stressfactoren zijn en de effecten
daarvan.
Breda
26 januari
Rotterdam
29 april
Eindhoven
26 augustus
Utrecht
16 november

Deze training helpt om de puntjes op de ‘i’ te blijven zetten als leidinggevende en uzelf in optimale
vorm en scherpte te houden.
Rotterdam
5 januari en 19 januari
Online
13 januari en 27 januari
Breda
4 februari en 18 februari
Utrecht
16 maart en 30 maart
Breda
1 april en 15 april
Eindhoven
8 juni en 22 juni
Online
14 juli en 28 juli
Utrecht
3 augustus en 17 augustus
Breda
7 september en 21 september
Rotterdam
5 oktober en 19 oktober
Utrecht
9 november en 23 november
Online
8 december en 22 december

Deze training biedt inzichten en tools om de effectiviteit van leidinggeven aan teams met mensen
uit diverse culturele achtergronden te vergroten.
Utrecht
3 maart en 24 maart
Breda
13 oktober en 27 oktober

Door het volgen van deze training zult u op een meer bewuste en effectieve manier de
verzuimgesprekken gaan voeren en inzetten.
Breda
26 maart
Utrecht
31 mei
Eindhoven
29 juli
Rotterdam
14 december
In deze training krijgt u meer inzicht in uw talenten en valkuilen.
Breda
28 januari
Rotterdam
9 maart
Utrecht
14 oktober

In deze training leert u op een meer bewuste, krachtige en effectieve manier presenteren.
Utrecht
11 februari
Online
10 maart
Rotterdam
6 april
Breda
3 juni
Online
7 juli
Utrecht
14 oktober
Online
17 november
Breda
30 november
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Succesvol Onderhandelen – Onderhandelingstechnieken

€375,-

Telefonische Acquisitie en Klantgerichte Verkoop

€375,-

Timemanagement

€375,-

Train de Trainer (tweedaagse training)

€595,-

Verdiepende Train de Trainer

€375,-

In deze training leert u omgaan met belangen van uzelf en van anderen tijdens
onderhandelingssituaties.
Rotterdam
11 februari
Eindhoven
6 april
Breda
26 augustus
Utrecht
21 oktober

In deze training worden sales vaardigheden aangeleerd om uw bedrijf proactief onder de aandacht
te brengen bij een prospect.
Utrecht
23 februari
Breda
22 april
Eindhoven
6 juli
Rotterdam
25 november
In deze training gaat u op zoek naar manieren om effectiever en efficiënter te werken
Breda
14 januari
Utrecht
11 maart
Eindhoven
4 mei
Utrecht
6 juli
Rotterdam
14 september
Breda
25 november

Deze training helpt om de puntjes op de ‘i’ te blijven zetten als trainer en uzelf in optimale vorm en
scherpte te houden.
Utrecht
7 januari en 21 januari
Breda
2 februari en 16 februari
Online
10 februari en 24 februari
Rotterdam
4 maart en 18 maart
Eindhoven
9 maart en 23 maart
Utrecht
13 april en 28 april
Online
5 mei en 19 mei
Breda
11 mei en 25 mei
Rotterdam
1 juni en 15 juni
Online
4 augustus en 18 augustus
Breda
10 augustus en 24 augustus
Rotterdam
16 september en 30 september
Online
6 oktober en 20 oktober
Utrecht
12 oktober en 26 oktober
Breda
4 november en 18 november
Utrecht
2 december en 16 december
Deze training helpt de volgende stap willen maken, the next step, in het trainerschap.
Utrecht
25 juni
Breda
26 november
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Online training geven

€375,-

Een inspirerende training voor trainers die de stap willen maken naar het online (via video) trainen
van deelnemers.
20 januari
7 maart
25 augustus
3 november

Dagarrangement:
Dit bevat de locatie, parkeerplaats, lunch, koffie/thee/water en versnaperingen.
De kosten bedragen voor alle locaties €45,-* (komen te vervallen bij de online variant)
* alle bedragen zijn excl. BTW.
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