BOUW CAPACITEIT.
BEHAAL RESULTATEN.
FranklinCovey helpt organisaties al bijna drie decennia met een combinatie van de beste content en
programma’s voor het ontwikkelen van leiders en effectieve individuen om de belangrijkste resultaten van
de organisatie te stimuleren. Met de FranklinCovey All Access Pass® heb je onbeperkt toegang tot al onze
best-in-class content en programma’s. Zo kun je meer medewerkers bereiken, je organisatiedoelstellingen
halen en duurzaam de prestaties beïnvloeden.

ONBEPERKTE TOEGANG

FLEXIBILITEIT

Overal en altijd toegang tot
de content van FranklinCovey.
Certificeer interne trainers voor
onze programma’s, maak gebruik
van FranklinCovey-consultants of
gebruik digitale content om jouw
medewerkers te bereiken met de
door jou gewenste content voor
gedragsverandering. De All Access
Pass biedt je de middelen om
capaciteit te bouwen en resultaten
te behalen.

Toegang tot content via
verschillende uitvoermogelijkheden,
om te voldoen aan ieders
behoeften.

ONDERSTEUNING
De kwaliteit van FranklinCovey
komt terug in alle aspecten van
je ervaring. Als pashouder heb je
toegang tot een gecertificeerde
implementatie-specialist die je helpt
ontwikkelpaden te ontwikkelen voor
gedragsverandering en resultaten.

DIENSTEN
Als pashouders kun je gebruikmaken
van verschillende diensten om jouw
zakelijke doelstellingen te versnellen:
van coaching tot de certificering van
trainers en van uitvoering op locatie
tot maatwerkcontent en pasbeheer. Wij
doen er alles aan om de hulpmiddelen
te bieden die jij nodig hebt voor jouw
steeds veranderende behoeften.

•
•
•
•
•
•

Training op locatie
Webinars
On-demand digitaal leren
Blended learning
Coaching
Organisatiebrede
transformatieprocessen

IMPACT
Organiseer FranklinCovey-content
rond de specifieke behoeften en
ambities van jouw organisatie. Stel
bovendien een gemeenschappelijke
leerervaring voor je internationale
organisatie samen met onze
kerncontentgebieden in 16 talen.

WAARDE
Bouw capaciteit bij nog meer
medewerkers in jouw organisatie en
bespaar ondertussen geld. De prijs per
persoon, waarbij alles is inbegrepen,
is in veel gevallen voordeliger dan het
uitrollen van een enkel traditioneel
trainingsprogramma.
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EERSTEKLAS PROGRAMMA'S

Alle content van FranklinCovey is nu beschikbaar voor het helpen halen van de doelstellingen op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling en zakelijke doelstellingen.
PERSONAL
EFFECTIVENESS
PASS

ALL ACCESS
PASS

ALL ACCESS
PASS PLUS
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De 7 eigenschappen - Leider implementatie: Coach je team
naar betere prestaties
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De 7 eigenschappen voor managers®
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CONTENGEBIEDEN
De 4 disciplines van uitvoering®: Operating system
De 4 essentiële rollen van leiderschap™
De 5 keuzes voor buitengewone productiviteit®

•

De 6 cruciale vaardigheden voor het leiden van een team™
De 7 eigenschappen van effectief leiderschap®: Basisprincipes
De 7 eigenschappen van effectief leiderschap®: Signature Editie 4.0

•
•

Een gedeelde visie en strategie creëren™
De strategie en doelen van je team uitvoeren™
Helping Clients Succeed®: Filling Your Pipeline®
Helping Clients Succeed®: Qualifying Opportunities®
Helping Clients Succeed®: Closing the Sale®
Ontdek WAAROM™: De sleutel tot succesvolle innovatie
Een cultuur van vertrouwen creëren™
Inleiding tot de 4 essentiële rollen van leiderschap™
Jhana

•

Leaders@Change
Leiden met de snelheid van vertrouwen®
Leading customer loyalty®

•

Managing Millennials
Meeting Advantage™
Millennials@Work

•
•

Multipliers®: Hoe de beste leiders de intelligentie in hun team
benutten en vergroten
Presentation advantage®
Projectmanagement voor de informele projectmanager®
De snelheid van vertrouwen® - Basisprincipes
Onbewuste bias: Voorkeuren begrijpen om het volledige
potentieel te benutten™
Het potentieel van je team ontwikkelen door coaching™
Wat de CEO wil dat jij weet: Building Business Acumen™
Writing Advantage®
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