PROGRAMMA’S IN HET KORT

PEP
DE 4 DISCIPLINES VAN UITVOERING®: OPERATING SYSTEM

• Helpt leiders een transparante, herhaalbare en bewezen formule
voor uitvoering te implementeren.
• Meest waardevol voor organisaties die te maken hebben met een
uitvoeringskloof en een gedisciplineerd proces nodig hebben om
hun belangrijkste doelen te behalen.
DE 4 ESSENTIËLE ROLLEN VAN LEIDERSCHAP™
The

Essential Roles of

• Ontwikkel leiders die groot kunnen denken, snel kunnen
schakelen en strategie kunnen omzetten in betekenisvol werk.
• Meest waardevol waar leiders het verschil kunnen maken door
het vertrouwen te vergroten, een visie te creëren, een strategie
uit te voeren en potentieel te coachen.
DE 5 KEUZES VOOR BUITENGEWONE PRODUCTIVITEIT®

• Helpt mensen timemanagement voor de 21e eeuw onder de knie
te krijgen.
• Meest waardevol voor mensen die betere beslissingen moeten
nemen over waar tijd, aandacht en energie aan wordt besteed.
DE 6 CRUCIALE VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN EEN TEAM™

THE

6 CRITICAL
PRACTICES

FOR LEADING A TEAM™

• Biedt eerstelijns leiders de essentiële vaardigheden en
hulpmiddelen om werk gedaan te krijgen met en door anderen.
• Laat eerstelijns leiders succesvol overstappen van ‘individueel
bijdragen’ naar ‘het leiden van anderen’.

DE 7 EIGENSCHAPPEN VOOR MANAGERS®

• Ontwikkelt essentiële mindsets, skillsets en toolsets om werk
gedaan te krijgen met en door anderen.
• Meest waardevol voor het versterken van eerstelijns leiderschap.

DE 7 EIGENSCHAPPEN - LEIDER IMPLEMENTATIE: COACH JE TEAM
NAAR BETERE PRESTATIES

• Helpt leiders de 7 eigenschappen te modelleren en
omstandigheden te creëren waarin hun teamleden effectiever
samenwerken.
• Meest waardevol voor teams en organisaties die een cultuur van
effectiviteit willen creëren.
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PEP
DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP® BASISPRINCIPES

• Bouwt aan fundamenten voor persoonlijke effectiviteit.
• Meest nuttig wanneer het van belang is dat er een groei in
emotionele intelligentie plaatsvindt, waaronder het versterken
van zelf-management en interpersoonlijke vaardigheden.
DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP®: SIGNATURE
EDITIE 4.0

• Vergroot persoonlijke effectiviteit.
• Meest nuttig voor organisaties/personen die willen groeien
op het gebied van emotionele intelligentie, interpersoonlijke
communicatie en samenwerking.
EEN GEDEELDE VISIE EN STRATEGIE CREËREN™
Create a Shared
VISION AND STRATEGY™

• Een opzichzelfstaande module die deel uitmaakt van De 4
essentiële rollen van leiderschap™.
• Definieer duidelijk waar jouw team naartoe gaat en hoe het daar
gaat komen.
DE STRATEGIE EN DOELEN VAN JE TEAM UITVOEREN™

EXECUTE
Your Team’s Strategy and Goals™

• Een opzichzelfstaande module die deel uitmaakt van De 4
essentiële rollen van leiderschap™.
• Behaal consistente resultaten met en door anderen vanuit
gestroomlijnde processen en discipline in de uitvoering.
ONTDEK WAAROM™: DE SLEUTEL TOT SUCCESVOLLE INNOVATIE

• Helpt individuen en leiders op elk niveau begrijpen waarom
klanten de keuzes maken die ze maken.
• Ontwerp oplossingen die klanten bieden waar ze naar op zoek
zijn – hun ‘Job to Be Done’.

THE KEY TO SUCCESSFUL INNOVATION

FRANKLINCOVEY EXCELERATORS®
®

• Ondemand online versies van de populaire programma’s van
FranklinCovey.
• Elke e-learningmodule duurt ongeveer een uur en bevat video’s,
animaties, assessments, oefeningen en downloadbare toolkits.
FRANKLINCOVEY INSIGHTS®

on demand

• Lessen van 10 tot 20 minuten over één onderwerp aan de hand
van video’s.
• Elke pashouder kan deze korte en boeiende video’s eenvoudig
gebruiken in alledaagse werksituaties voor een frisse blik,
om ideeën te genereren, om relaties op te bouwen en om
vaardigheden aan te leren of te verbeteren.

HELPING CLIENTS SUCCEED®: DE DEAL SLUITEN®

• Verkoop met de intentie om win-winresultaten te behalen.
• Creëer vakkundig de juiste voorwaarden voor een goede
besluitvorming in elk gesprek met de klant.
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HELPING CLIENTS SUCCEED®: JE PIPELINE VULLEN®

• Helpt verkopers de kwaliteit en kwantiteit van hun pipeline te
vergroten.
• Meest nuttig voor het creëren van een klantgerichte cultuur en
het vergroten van de accountability.
HELPING CLIENTS SUCCEED®: VERKOOPKANSEN KWALIFICEREN®
®

• Herken echte kansen vlot en verminder wrijving in je pipeline
door zwakke kansen te elimineren.
• Maakt een specifiek gespreksplan dat de belangrijkste
problemen van de klant aanpakt – niets meer en niets minder.
EEN CULTUUR VAN VERTROUWEN CREËREN™

Inspire a
CULTURE OF TRUST™

• Een opzichzelfstaande module die deel uitmaakt van De 4
essentiële rollen van leiderschap™.
• Wees de geloofwaardige leider die anderen willen volgen –
iemand met zowel karakter als competentie.
INTRODUCTIE TOT DE 4 ESSENTIËLE ROLLEN VAN LEIDERSCHAP™

Introduction to
THE 4 ESSENTIAL ROLES
OF LEADERSHIP™

• Een opzichzelfstaande module die deel uitmaakt van De 4
essentiële rollen van leiderschap™.
• Laat leiders kennismaken met het fundamentele raamwerk voor
effectief leiderschap.
JHANA

• Overzichtelijke content en leermiddelen voor managers en
leiders.
• Actuele en thematische leiderschaps- en managementcontent,
best practices en tips in een eenvoudig format.
LEADERS@CHANGE

• Helpt leiders hun team succesvol door verandering te leiden.
• Meest waardevol voor mensen en organisaties die gebukt gaan
onder een overdaad aan nieuwe initiatieven en onverwachte
gebeurtenissen.
LEIDEN MET DE SNELHEID VAN VERTROUWEN®

• Helpt leiders hun persoonlijke geloofwaardiheid te vergroten,
gedrag te vertonen dat vertrouwen creëert en het vertrouwen
binnen de organisatie te vergroten.
• Meest waardevol in organisaties die een meetbare cultuur van
hoog vertrouwen willen creëren.
LEADING CUSTOMER LOYALTY®

• Helpt leiders de medewerkerbetrokkenheid te vergroten en biedt
hulpmiddelen en processen om de klantervaringen voortdurend
te verbeteren.
• Meest waardevol voor organisaties die streven naar een cultuur
van loyaliteit onder medewerkers en klanten.

© Franklin Covey Co. Alle rechten voorbehouden.

AAP

AAP+

PEP

MANAGING MILLENNIALS
MANAGING MILLENNIALS

• Helpt managers de creativiteit en het potentieel van de
millenniumgeneratie op de werkvloer optimaal te ontplooien.
• Waardevol voor organisaties die moeite hebben om het talent
van millennials te behouden.
MEETING ADVANTAGE™

• Helpt leiders en teams hun tijd en energie voor vergaderingen
optimaal te benutten door duidelijke richtlijnen te geven voor
wat je voor, tijdens en na elke vergadering moet doen.
• Meest waardevol voor organisaties waar vergaderingen worden
gezien als ‘tijdverspilling’ of ‘niet productief’.
MILLENNIALS@WORK

MILLENNIALS
@WORK

• Helpt millennials door de arbeidswereld te navigeren en te
begrijpen hoe ze naar hun maatstaven succesvol kunnen zijn.
• Meest nuttig voor organisaties die millennials willen werven en
hun creativiteit en potentieel willen benutten.
MULTIPLIERS®: HOE DE BESTE LEIDERS DE INTELLIGENTIE IN HUN TEAM
BENUTTEN EN VERGROTEN

• Helpt leiders alle energie en capaciteiten in hun team te
benutten.
• Zorgt ervoor dat leiders anderen in staat stellen zich te
ontwikkelen en te groeien om samen betere resultaten te
behalen.
PRESENTATION ADVANTAGE®

• Helpt mensen effectief te communiceren met één persoon of
honderden.
• Meest nuttig voor mensen en organisaties die anderen beter
willen informeren, beïnvloeden en overtuigen in de huidige
kennismaatschappij, face-to-face of virtueel.
DE ESSENTIE VAN PROJECTMANAGEMENT VOOR DE INFORMELE
PROJECTMANAGER®

PROJECT
MANAGEMENT

ESSENTIALS

®

For the Unofficial Project Manager

• Helpt de hedendaagse kenniswerkers om te gaan met informele
autoriteit over projectteams en een gedisciplineerd proces te
implementeren om projecten tot een goed einde te brengen.
• Meest waardevol voor organisaties die de effectiviteit van
dagelijks, functie-overschrijdend projectwerk willen verbeteren.
DE SNELHEID VAN VERTROUWEN® – BASISPRINCIPES

®

• Helpt individuen een stevig fundament van authenticiteit en
vertrouwen te leggen.
• Meest nuttig voor organisaties die de communicatie, de
creativiteit en de betrokkenheid willen verbeteren.
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ONBEWUSTE BIAS: BIAS BEGRIJPEN OM POTENTIEEL OPTIMAAL TE
ONTWIKKELEN™

• Herken de impact van bias op gedrag, beslissingen en prestaties.
• Onderzoek manieren om bias met moed tegemoet te treden
en een inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen
gerespecteerd en gewaardeerd wordt.
HET POTENTIEEL VAN JE TEAM ONTWIKKELEN DOOR COACHING™
Unleash Your Team’s Potential Through
COACHING™

• Een opzichzelfstaande module die deel uitmaakt van De 4
essentiële rollen van leiderschap™.
• Ontketen het potentieel van iedereen in jouw team om
problemen op te lossen, prestaties te verbeteren en hen te laten
ontwikkelen.
WHAT THE CEO WANTS YOU TO KNOW: BUILDING BUSINESS ACUMEN™

• Helpt mensen het verdienmodel van hun organisatie te begrijpen.
• Meest nuttig om mensen het verhaal achter de financiële
gegevens te doen begrijpen en uit te leggen hoe zij bijdragen
aan het resultaat.
WRITING ADVANTAGE™

• Helpt mensen ideeën en belangrijke boodschappen helder en
bondig over te brengen.
• Meest waardevol voor organisaties die constant schriftelijke
communicatie van hoge kwaliteit willen voor meer acties en
resultaten.
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