Rehmann Advies
T R A I N I N G

&

C O A C H I N G

Snel Op Koers!
In professionele werkomgevingen levert de bedrijfsvoering én de communicatie een wezenlijke bijdrage aan bedrijfsresultaten.
Rehmann Advies training & coaching
Is opgestart door Herman Nijholt.
Na jarenlange bedrijfservaringen in diverse managementfuncties heeft hij
nu plezier in het sturen en inspireren van anderen de eigen kwaliteiten in
te zetten. Daarbij heeft hij een ondersteunende en praktijkgerichte studie
trainen en coachen, gevolgd.

T ra i n i n g & c oa c h i n g

Snel Op Koers!

Door onze kennis en ervaring is het mogelijk u een deskundig advies in
trainings- en coachingprogramma’s te geven.
Rehmann Advies training & coaching
Moderne en praktijkgerichte training en coaching.
Praktische ondersteunende quick scan.
www.rehmannadvies.nl
info@rehmannadvies.nl
073 5230 700
064 2071 316
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Voor het verbeteren van uw
bedrijfsresultaat en concurrentiepositie
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Onze trainingsmethode houdt rekening met de emotionele én rationele aspecten van communiceren. Respectvol én doeltreffend communiceren combineert beide aspecten en zorgt
daarmee voor heldere en begrijpelijke communicatie. Dit heeft een positieve invloed op het
functioneren van medewerkers en het bedrijfsresultaat van een organisatie of instelling.
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Zelfsturing

Zelfbewust

meerdere manieren te interpreteren
zijn, zoals bijvoorbeeld ‘dat doen we
hier al jaren zo’ en ‘heb je het nog niet
af?’ kunnen een ongemakkelijk gevoel
teweegbrengen en leiden tot onbegrip
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geconfronteerd worden.

concurrentiepositie. Dit wordt bereikt door een hogere doelmatigheid in de onderlinge com-

• Open en eerlijk zeggen wat

municatie. Rehmann Advies training & coaching beoogt deze verhoogde doelmatigheid in de
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onderlinge samenwerking. Hiertoe hanteren wij moderne en praktijkgerichte trainings- en
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Communicatie zelfgroei model.
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De mensen zijn de organisatie; hun functioneren en ontwikkeling draagt bij aan het succes.

Ze
l

ten in een betere samenwerking.

g’

RESPECTVOL
&
DOELTREFFEND

situaties voorkomen en alsnog omzetten in een situatie zonder verliezers en winnaars: omzet-
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Iemand die zich gewaardeerd voelt, functioneert beter”.
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Interactie met een pro-actieve houding,
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“Helder
en begrijpelijk communiceren leidt tot meer openheid en
begrepen voelt, voelt zich meer gewaardeerd. Iemand die zich gewaardeerd

• Vergadertechnieken.
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“Goed communiceren leidt tot meer openheid en begrip. Iemand die zich

• Omgaan met kritiek, stress,
angst, onzekerheid.
• Opkomen voor eigen
belangen en waarden.
• Persoonlijke weerstanden &
hulpbronnen.

de omgang.

Communiceren met het accent op de menselijke relaties, met een praktische vertaling naar de werk- en leefsituaties.
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