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™
ACTUELEISSUES
LIVE-ONLINE SERIE

De uitdaging
De wereld is enorm veranderd en voor velen van ons betekent dit dat we op een heel andere manier
moeten werken en leven. We hebben onze routines moeten aanpassen en moeten nu andere manieren
bedenken om effectief te zijn. Ons dagelijks werk vraagt al veel van ons en de druk wordt alsmaar groter.
We moeten nu meer dan ooit investeren in de relaties met onze klanten en extra zorg besteden aan de
veiligheid en gezondheid van onze medewerkers.
De scheidslijn tussen privé en werk was nog nooit zo onduidelijk. De huidige ontwikkelingen zorgen voor
extra onzekerheden en zorgen. Bovendien krijgen we in ons thuiskantoor te maken met gezinsleden die
bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij hun huiswerk of op een andere manier om aandacht vragen omdat hun
wereld door de social distancing heel klein is geworden.

Maak kennis met FranklinCovey's live-online serie - de nieuwe realiteit
Deze werksessies zijn ontwikkeld om medewerkers en leiders te voorzien van de mindsets en vaardigheden
die ze nodig hebben om effectiever en productiever te zijn terwijl ze het hoofd bieden aan onverwachte
uitdagingen. We bieden de volgende nieuwe werksessies aan:
• Nieuwe verkoopkansen creëren in uitdagende tijden: Lessen en tools uit Helping Clients SucceedTM
• Effectief thuiswerken: Lessen en tools uit De 5 keuzes voor buitengewone productiviteitTM
• Leiden in turbulente tijden: Lessen en tools uit De 6 cruciale vaardigheden voor het leiden van een teamTM
• Virtuele teams leiden: Lessen en tools uit De 6 cruciale vaardigheden voor het leiden van een team™
DE UITDAGING

DE OPLOSSING

Zowel voor werk als privé uitstekende
prestaties leveren en goed voor jezelf
zorgen.

Door een werkplek te creëren, spullen te ordenen
en planningsystemen te verbeteren, bereiken we een
gevoel van voldoening.

Betrokken blijven bij klanten.

Onthouden dat je intentie belangrijker is dan je techniek en
waarde definiëren vanuit het gezichtspunt van je prospect.

Medewerkers door een
verandering leiden.

Je team door de 4 zones van het verandermodel leiden
en ondersteunen in tijden van onzekerheid.

Werken met teamleden op afstand.

Fundamentele leiderschapsvaardigheden aanpassen
om teamleden op afstand betrokken te houden.
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Doelstellingen
FranklinCovey's live-online serie - Actuele issues is een unieke verzameling van zorgvuldig geselecteerde
content uit het aanbod van FranklinCovey, toegespitst op de situatie waarin we ons nu bevinden. De
strategieën en vaardigheden die in deze werksessies aan bod komen, helpen medewerkers en leiders om
uitstekende prestaties te leveren in deze unieke en uitdagende tijden.
ONDERWERP

DOEL

NIEUWE
VERKOOPKANSEN
CREËREN
IN UITDAGENDE
TIJDEN

• De paradox van succes begrijpen.
• Intentie boven techniek stellen.
• Evenwicht creëren tussen vragen stellen en promoten om een
provocerend inzicht te ontdekken.
• Waarde definiëren vanuit het gezichtspunt van de klant.
• Gestructureerde gesprekken voeren om klanten betrokken te houden.

EFFECTIEF
THUISWERKEN

•
•
•
•

LEIDEN IN
TURBULENTE
TIJDEN

• Je energie focussen om productief op verandering te reageren.
• Je team proactief door de fasen van verandering leiden.
• Jezelf en je team naar de zone van verbeterde prestaties leiden.

VIRTUELE TEAMS
LEIDEN

•
•
•
•

Prioriteit geven aan kwaliteit via waardevolle besluiten.
Je aandacht focussen.
Je energie managen om optimale prestaties te leveren.
Verbonden blijven.

Je mindset aanpassen om effectief leiding te geven aan teamleden op afstand.
De 1-op-1 communicatie met teamleden op afstand verbeteren.
Een visie opstellen en taken effectief delegeren naar teamleden op afstand.
Een feedbackcultuur creëren om teamleden op afstand betrokken te houden.

Online workshops
Elke werksessie in de FranklinCovey's live online serie - de nieuwe realiteit kan door een consultant van
FranklinCovey worden gefaciliteerd.

Het programma
Elk programma omvat:
• Live-onlinewerksessie van 90 minuten
• Deelnemerstoolkit

De meer dan 150 consultants van FranklinCovey geven wereldwijd per jaar duizenden live en live-onlinewerksessies. Al onze
consultants zijn gecertificeerd en beschikken over uitgebreide ervaring met het geven van onlinetrainingen in meerdere talen.
Neem voor meer informatie of om een werksessie in te plannen contact op met je FranklinCovey-contactpersoon of stuur een
e-mail naar info@franklincovey.nl (Nederland) of info@franklincovey.be (België).
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