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Wil jij persoonlijke uitdagingen 

aangaan, je verder ontplooien en succesvoller 

worden in wat je doet? 
Dan zijn deze trainingsdagen echt iets voor jou. Als member heb je exclusief toegang tot de 

Member Development Trainingen van de ISA Academy.  

Elk jaar neem je in het voorjaar en in het najaar deel aan een tweedaagse training. Tijdens deze 4 

trainingsdagen werk je aan datgene waar je kracht ligt en wat je energie oplevert. Er is een ruim 

assortiment van competentietrainingen en persoonlijke ontwikkeling thema’s. Je MD dagen 

sluiten aan op jouw talenten en behoeften en natuurlijk je werksituatie (zie ook TMA).  

Bij de netwerkgedachte hoort natuurlijk ook de gezelligheid en het persoonlijke contact. Elke 

tweedaagse wordt daarom georganiseerd op een prachtige plek in Nederland. De trainingen zijn 

inclusief heerlijke lunches, een diner, bijpraten in een ontspannen sfeer ’s avonds aan de bar. 

Vanzelfsprekend hebben we voor iedereen een hotelkamer met ontbijt. 

Wat vind je in deze brochure? 
De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het Member Development programma 

voor 2017. Het is ons dan ook een genoegen in deze brochure het programma en de prachtige 

line-up van onderwerpen en trainers voor het komende jaar aan jullie te presenteren. Op elke 

pagina vind je een training of workshop. Wat is het doel? Wat is de inhoud en werkwijze en wie 

ben je als deelnemer? Gezien de grote keuze mogelijkheid is er gekozen voor een brochurevorm, 

prettiger te lezen en meer achtergrond informatie over de inhoud van de trainingen maar ook de 

trainers.   

In de kantlijn vind je tevens de directe doorlinks naar de diverse trainingen . 

Tot slot 
We willen je vragen rustig de tijd te nemen om te bepalen hoe je jouw Member Development 

dagen voor het komende jaar wil invullen. In de netwerkapp kun je jouw voorkeuren aangeven. 

Naar aanleiding van de inschrijvingen zullen wij een optimaal programma samenstellen op basis 

van alle voorkeuren. Vanzelfsprekend zullen we zoveel mogelijk ons best doen iedereen in te 

delen bij zijn/haar eerste keuze, helaas kunnen we dat niet op voorhand garanderen.  

Wij hebben deze brochure met de grootst mogelijke zorg samengesteld toch willen we graag een 

voorbehoud maken voor typefouten en mogelijke onjuistheden. 

December 2016 

http://www.isagroup.nl/talent_motivatie_analyse
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DE KAART IS NIET HET GEBIED 

Neuro Linguïstisch Programmeren - NLP 

NLP bestaat uit een aantal modellen, vaardigheden en 

technieken die bedoeld zijn om effectief te denken en te 

handelen. 

 Wat maakt dat de ene persoon zo duidelijk communiceert en 

zijn/ haar gestelde doelen behaalt en de andere niet? 

 Hoe zorgen je ervoor dat je de juiste vragen stelt, die duidelijk 

kunnen maken wat mensen nou eigenlijk zeggen? 

 Hoe kun je zo spelen met taal zodat wat jij zegt ook in 

overeenstemming is met wat de ander ervaart?  

 

In deze trainingsdag gaan we praktisch aan de slag met NLP, we 

bespreken een aantal modellen en passen deze toe in diverse 

oefeningen. Zo vergroot je jouw keuze mogelijkheden en flexibiliteit 

in gesprekken. Ontdek wat voor jou toepasbaar is en wat niet. 

Geheel in de geest van NLP: als wat je doet niet werkt, doe dan 

iets anders!  

 

DEELNEMER 
Je bent bereid om kritisch te kijken naar jouw aandeel in 

communicatie met anderen. Je bent bereid om een aantal eigen 

voorbeelden in te brengen van effectieve en niet effectieve 

communicatie.  

 
DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze training duurt 1 dag met maximaal 16 deelnemers. 

DOEL 

 

 

Na deze training herken 

je sneller waar 

communicatie beter kan, 

wat jouw aandeel is in 

communicatie en heb je 

beschikking over een 

aantal hulpmiddelen om 

flexibeler en effectiever te 

reageren op anderen. 

Ook heb je een 

hulpmiddel om efficiënter 

en effectiever doelen te 

stellen en doelen te 

bereiken. 

TRAINER 

Boukje van Lieshout 

Meer informatie  



MINDFULNESS@WORK 
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Mindfulness is het vermogen zoveel mogelijk in het hier en nu te 

zijn, zonder dat je een oordeel hebt over wat in het huidige 

moment gebeurt. Het is dus een open, nieuwsgierige 

levenshouding. Daarnaast wordt de term ‘mindfulness’ gebruikt 

voor een bepaalde techniek; zoals onder andere oefeningen om 

je aandacht te leren richten. 

Tijdens deze training leer je meditatie- en aandachtoefeningen  

die je helpen bij het vergroten van je bewustzijn. Je kunt ze 

vervolgens thuis en op je werk toepassen. De oefeningen helpen je 

te reageren vanuit een keuze en niet vanuit automatismen. 

 

Wat levert de mindfulness-training je op? 

 

 Je werkt met meer focus aan je opdracht of taak; 

 Je maakt bewustere en daardoor effectievere keuzes; 

 Je onderzoekt bewust de oorzaken van problemen voordat je 

ze oplost; 

 Je kunt beter luisteren waardoor de communicatie met 

anderen prettiger verloopt; 

 Je ontwikkelt meer zelfvertrouwen; 

 Je kunt beter met stress omgaan; 

 Je hebt zicht op je gedachten en emoties, waardoor ze niet 

met je ‘aan de haal’ gaan. 

 

Je impact, veranderkracht en creativiteit nemen toe. Door de 

training Mindfulness@Work word je je eerst bewust van waar je 

aandacht naartoe gaat (gedachten, emoties, lichamelijke 

signalen). Vervolgens leer je je aandacht te verleggen naar waar 

jij hem wilt hebben (werk, taak, gesprek). Je zult hierdoor meer rust 

en stevigheid ervaren en je werkt effectiever.  

 

DEELNEMER 
Het klinkt zo eenvoudig, maar we weten allemaal hoe lastig het is: 

je aandacht volledig richten op dat waar je hier en nu mee bezig 

bent. Hoe vaak ben je met je gedachten niet bij iets anders dan 

waar je feitelijk aan werkt? Of ben je in je hoofd meer bezig met 

oordelen over je gesprekspartner dan dat je echt naar hem 

luistert?  

Als deelnemer ben je bereid aandacht te richten, niet te oordelen, 

in het hier en nu te zijn en te accepteren. 

 

DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze training duurt 2 dagen met circa 12 deelnemers. 

 

DOEL 

Het doel van de training is 

je bewustzijn vergroten. 

Je leert jezelf als het ware 

beter kennen. Je ontdekt 

welke (stressvolle) 

gedachten je hebt, welke 

emoties een rolspelen en 

hoe deze je dagelijks 

handelen beïnvloeden.  

Je leert beter te luisteren 

naar fysieke signalen en 

je grenzen te respecteren. 

TRAINER 

Van Harte & Lingsma 

Meer informatie 
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PROFESSIONEEL ADVISEREN 

De training Adviseren is een praktijkgerichte training voor iedereen 

die meer stevigheid en zelfvertrouwen wil krijgen als het om 

adviseren gaat. Tijdens de training leer je je eigen 

gedragspatronen als adviseur kennen en leer je hoe je deze 

effectief kan beïnvloeden. 

Je leert hoe je je adviezen op natuurlijke wijze kunt afstemmen op 

de wensen, zorgen en behoeften van je opdrachtgever/(interne) 

klant. Je werkt aan je communicatieve - en adviesvaardigheden. 

De kennis en ervaring die je opdoet in deze training Adviseren is 

direct toepasbaar in je werk. 

Onderwerpen zijn: 

 De training begint met een voorbereidingsopdracht; 

 Theorie van het adviesproces en adviesvaardigheden; 

  Oefenen met communicatie en besluitvorming; 

 Inzicht en verheldering eigen kwaliteiten en valkuilen aan de 

hand van persoonlijkheidstesten; 

 Patronen doorbreken door uit de comfortzone te gaan; 

 Werken met situationeel adviseren. 

 

In de training gaan we een dagdeel aan de slag met onze 

interactie- en luistervaardigheden. In deze workshop krijg je inzicht 

in de wijze waarop je omgaat met argumenten van jezelf en de 

ander. Door het afwisselen van het fysieke ervaren en mentale 

bewustwording worden door deelnemers blijvende lessen geleerd 

over zichzelf en de omgang met anderen. Voor de adviseur wordt 

duidelijk welke patronen een constructief en effectief 

adviesgesprek bevorderen dan wel in de weg staan. 

 

DEELNEMER 
Je hebt een adviserende rol binnen je functie als professional. Je 

bent op zoek naar een manier om je expertise en de 

basisbeginselen van adviseren te combineren met je eigen 

authentieke stijl. Je wil leren hoe je je onafhankelijkheid kan 

bewaren en je wil je flexibiliteit vergroten in relatie met diverse 

betrokkenen. 

 

DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze training duurt 2 dagen met circa 12 deelnemers. 

DOEL 

TRAINER 

Van Harte & Lingsma 

Meer informatie  

Na deze training kun je je 

adviezen op een 

natuurlijke wijze 

afstemmen op de 

wensen, zorgen en 

behoeften van je (interne) 

klant.  

Naast een verbetering 

van je communicatieve 

en adviesvaardigheden 

krijg je beschikking over 

een breed palet aan 

beïnvloedingsmogelijkhe

den.  



COACHEND LEIDINGGEVEN 
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Coachend leidinggeven is een stijl van leidinggeven die 

gebaseerd is op professioneel vertrouwen. Je trekt niet ‘voor de 

zekerheid' alle verantwoordelijkheid naar je toe, maar geeft 

vertrouwen aan collega's, medewerkers en je team. In deze 

training verbeter je je coachingsvaardigheden als (interim) 

leidinggevende en ontdek je je eigen coachingsstijl, die je daarna 

op een natuurlijke manier in je werk kan integreren.  

Je krijgt handvatten om effectief te coachen. Hoe coach ik  

de ander op eigenaarschap (commitment en eigen 

verantwoordelijkheid). Hoe pak je dat aan, welke vragen stel je? 

Je leert gedachten, opvattingen, overtuigingen en gevoelens 

“boven water te krijgen’, die het gedrag aansturen (de ijsberg).  

Je leert beter te observeren. Wat valt je op, wat neem je waar in 

een één op één gesprek. Dit leren zien en terug te koppelen, is 

een zeer krachtige interventie in een coachgesprek. 

De onderwerpen zijn: 

 Jouw vragen over de coachende stijl van leidinggeven; 

 Balanceren tussen aansturen/motiveren/leidinggeven en 

coachen; 

 Zicht op persoonlijke communicatie- en interactiepatronen; 

 Succesfactoren in coachen: meetlat, eigenaarschap, ijsberg, 

hier en nu, situationeel leiderschap; 

 Coachen van medewerkers/collega's; 

 Gesprekstechnieken: interventiemodel, drie posities, gouden 

driehoek. 

 
DEELNEMER 
Coachend Leidinggeven is iets voor jou als je - al dan niet als 

manager - meer uit de mensen met wie je werkt, je team en jezelf 

wil halen. 

 
DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze training duurt 2 dagen met circa 12 deelnemers. 

DOEL 

In deze training verbeter 

je je coaching 

vaardigheden als 

(interim) leidinggevende 

en ontdek je je eigen 

coachingsstijl, die je 

daarna op een natuurlijke 

manier in je werk kan 

integreren.  

TRAINER 

Van Harte & Lingsma 

Meer informatie  
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PERSONAL BRANDING 

De economie en je werkomgeving zijn continu aan verandering 

onderhevig. Naast de toenemende digitalisering en big data is er 

ook veel meer kwalitatieve concurrentie op de arbeidsmarkt. Dat 

vraagt dus meer van jou als financiële professional. Niet alleen 

voor wat betreft je werk, kennis en inzet maar juist ook vanuit je 

persoonlijkheid.  

Wat is Personal Branding en wat leer je?  

 Je onderscheiden op basis van je karakter (DNA), je unieke 

talent, eigenschappen, kwaliteiten, kunde, ambitie, uitstraling; 

 Presentatie van jezelf als merk IK of label obv positieve 

associaties en beelden; 

 Realiseren dat anderen een positieve mindset over jou krijgen 

(en je blijft ‘hangen’); 

 Blauwdruk van jou, op lange termijn (DNA); 

 Krachtige manier om je belofte waar te maken en vooral je 

toegevoegde waarde te communiceren richting je 

doelgroepen (wat lever jij aan waarde voor je opdrachtgever, 

ISA Group netwerk?); 

 Keuze voor de sterkste versie van jou zelf of als ambassadeur 

 On-going proces. Zowel zakelijk als privé (sportclub, netwerk, 

commissie); 

 Match identiteit (zelfbeeld) en imago (beeld anderen); 

 Positief beïnvloeden van de ‘gunfactor’ en succes in je werk. 
 

Je weet jezelf als financial beter te profileren, durft boven het 

maaiveld uit te komen en je weet je toegevoegde waarde te 

communiceren. Met meer plezier, zelfverzekerdheid en succes! 

 

DEELNEMER 
Financials die beseffen dat ‘onzichtbaar blijven’ niet meer lonend 

is. 

 
DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze training duurt 1 dag met circa 10 deelnemers. 

DOEL 

TRAINER 

Joycelyn Rebbens 

Meer informatie  

Tijdens deze sessie krijg je 

inzicht in de noodzaak 

van een sterk Personal 

Brand, van een positief 

imago, je impact en hoe 

je dit zelf blijvend kunt 

versterken. Je bent je 

erna bewust van waar jij 

voor staat, hoe je 

overkomt, of je een 

consistent beeld neerzet 

(live en online) en je bent 

in staat hierna je eigen 

Personal Brand strategie 

op niveau te houden. Je 

benut deze 

merkhandvatten in zowel 

werksituaties, bij je 

opdrachtgever als op 

Social Media.  



PERSONAL EMPOWERMENT 
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Als financial werk je nooit alleen. Je bent vaak een spil in het web 

van een groter geheel, binnen en buiten je organisatie. Het is dus 

essentieel dat jij als financiële professional je verantwoordelijkheid 

neemt. Dat je proactief ownership pakt en zowel je werkgever als 

je opdrachtgever laat zien dat je stevig in je schoenen staat. Dat je 

geen twijfel laat bestaan over je talent, prestaties en 

functiewaarde en dat je duurzaam en flexibel inzetbaar bent en 

blijft. Ook als je niet hiërarchisch leiding geeft, kan de situatie 

voorkomen dat je projectmatig collega’s of gelijkgestemden 

aanstuurt. Dan is het van belang dat jij weet wat jou zelf, maar ook 

je team motiveert. Vanuit je persoonlijke kracht en empowerment! 

Wat leer je? 

Vandaag de dag vraagt de arbeidsmarkt meer van jou als 

financial, controller of administrateur. Je deskundigheid, kennis en 

prestaties moeten up-to-date zijn, maar dit alleen is geen garantie 

op succes voor de toekomst. Het gaat meer en meer om jouw 

persoonlijke kracht, je bezieling en persoonlijke toegevoegde 

waarde voor je management en je opdrachtgevers of klanten. 

Hoe blijf jij nu als financiële professional overeind? Hoe weet jij 

jezelf en je  omgeving te inspireren en collega’s of relaties mee te 

krijgen? Hoe pak jij nog meer de verantwoordelijkheid en ambitie 

op? Zorg jij voor actieve sturing op je marktwaarde en je carrière? 

Waar wil jij naar toe als financiële professional (toekomst)? Welke 

comfortzone remt je? Als deze Empowerment vragen je bezig 

houden, dan ben je bij deze training op het juiste adres!  

 

DEELNEMER 

Financials die meer vanuit persoonlijke kracht aan het werk willen 

en hun persoonlijk leiderschap en empowerment onder de loep 

willen nemen.  

 
DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze training duurt 1 dag met circa 12 deelnemers. 

DOEL 

Personal Empowerment 

heeft tot doel je inzichten 

te geven, handvatten te 

bieden en je ervaring op 

te laten doen hoe je 

zowel leiding geeft aan 

jezelf als aan collega’s. Je 

ontdekt wat jou bezielt en 

inspireert; waar jij voor 

opstaat. Je geeft vorm 

aan je missie, je werkwijze 

en je resultaten en maakt 

je persoonlijk 

werkkompas (WHY, HOW, 

WHAT).  

Geankerd vanuit jouw 

drijfveren & kernwaarden 

ontdek je wat jou aanzet 

tot de juiste actie en 

werkzaamheden in je 

werk. Je maakt helder 

waarom jij relevant bent 

en blijft voor nu én in de 

toekomst. Zodat jij je 

positie als financial meer 

dan waard bent. 

TRAINER 

Joycelyn Rebbens 

Meer informatie  
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PITCH YOUR PLAN 

Door sterke digitalisering en economische veranderingen word je 

steeds meer gevraagd om als sparringpartner of financieel 

adviseur te fungeren richting het management of je 

opdrachtgevers. Je zult meer positie in moeten nemen en 

collega’s zien te overtuigen van jouw ideeën en plannen.  

Durf jij dat? Of vind je presenteren, jezelf verkopen en ‘pitchen’ 

afschuwelijk? Gun jezelf de kans om te leren dat iedereen kan 

pitchen en dat gezonde plankenkoorts erbij hoort. In deze training 

leer je je plannen, adviezen en ideeën zowel persoonlijk als 

inhoudelijk krachtig en authentiek te pitchen. Je neemt ownership 

voor je eigen bijdrage en ontdekt het plezier en de mogelijkheden 

van de commerciële slagkracht van jouw verhaal. 

Wat leer je?  

Vandaag de dag is het niet meer alleen aan sales of verkopers om 

te pitchen. Of je nu bij een nieuwe werkgever of opdrachtgever 

op gesprek gaat, bij een netwerk toetreedt of deelneemt aan een 

congres of een event, je kunt als financial je pitch of persoonlijke 

praatje maar beter kennen.  

Dat wil niet zeggen dat je overal hetzelfde praatje hoeft te 

houden. Echter het is wel handig om te weten waar je sterk in bent 

en waarom we jou nodig hebben voor onze vraag. En dat je dat 

zonder gene durft uit te spreken. In deze praktische training gaan 

we dan ook veel oefenen en krijg je direct feedback van zowel de 

trainer als de groep. Want pitchen is ‘vlieguren’ maken! 

 

DEELNEMER 

Financials die het lastig vinden prikkelend en bondig te vertellen 

over zichzelf of hun plan of toegevoegde waarde. 

 

DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze training duurt 1 dag  met circa 12 deelnemers. 

DOEL 

Resultaat van deze 

training is dat je leert je 

wat een pitch inhoudt, dat 

je inzicht krijgt in de do’s 

en don’ts en vooral dat je 

in 60 secondes niet je 

hele doopceel kunt 

lichten maar jezelf zult 

moeten laten zien. Zodat 

je blijft plakken en 

uitgenodigd wordt. Want 

financials richten zich 

graag op de inhoud en 

dat is bij een persoonlijke 

pitch nu net niet 

doorslaggevend.  

Je krijgt handvatten voor 

de opbouw en 

presentatie van een 

sterke persoonlijk pitch, je 

gaat zelf ook pitchen voor 

de groep. Je ontdekt ook 

de funfactor in ‘verkopen’ 

en krijgt gedurende de 

hele dag feedback op je 

verbaal en non-verbaal 

pitchgedrag.  

TRAINER 

Joycelyn Rebbens 



MASTER YOUR MIND 
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DOEL 

Je krijgt inzicht in je eigen 

gedragspatronen en 

welke patronen je niet 

meer dienen. Door je hier 

bewust van te zijn creëer 

je de mogelijkheid om het 

anders te doen. 

Dit inzicht maakt het 

mogelijk om controle los 

te laten. Er ontstaat rust en 

helderheid. Je krijgt meer 

contact met je intuïtie. Dat 

maakt alles wat je doet 

meer spontaan en speels, 

dat is persoonlijk 

leiderschap. 

TRAINER 

Sharon Beudeker 

Meer informatie  

De training Master Your Mind is een 2-daagse waarin je beter 

inzicht krijgt in je aannames en  patronen die je creativiteit en groei 

belemmeren. Ruis, vernauwing en belemmerende patronen zowel 

in het dagelijks leven als op je werk worden inzichtelijk. Je krijgt 

helder voor ogen welke kwaliteiten hier tegenover staan. Je gaat 

doorzien hoe alles met elkaar samenhangt. 

Door dit bewustzijn creëer je de mogelijkheid om dit te veranderen 

en kun je kiezen om het anders te doen. Ook hoe je dit kunt 

integreren in de dagelijkse praktijk.  

De basis is dat je eerst ‘van buiten naar binnen’ keert. Om te zien 

wat het leven of het werk je leert. Wat zijn mijn patronen, waar 

schuurt het, waar heb ik last van. Wat belemmert mij om al mijn 

kwaliteiten in te zetten, waarom kan ik in specifieke situaties niet bij 

mezelf blijven.  

Vervolgens kijk je ‘binnen’ om beter inzicht te krijgen in je patronen 

en datgeen wat jou belemmert. Hier besteden we ruimschoots tijd 

aan, zodat je goed in kaart kunt brengen hoe je persoonlijkheid is 

opgebouwd. Met de opgedane kennis en inzichten ga je (ook met 

elkaar) aan de slag hoe je dit kunt integreren in het dagelijkse 

leven en op je werk. Daarmee keer je dus weer naar ‘buiten’. Je 

krijgt geen concepten, kaders of competenties aangereikt: kennis 

is gewoonweg niet langer voldoende om voorop te kunnen lopen. 

Het draait om wijsheid, die van binnenuit ontstaat. Daarvoor is het 

noodzakelijk inzicht in je patronen te hebben, waardoor je je niet 

langer laat leiden door onbewuste verlangens. Interne ruis 

verdwijnt. Je raakt verbonden met het geheel waar je onderdeel 

van bent, zodat je intuïtief kunt handelen. Dat leidt tot authentiek 

persoonlijk leiderschap. 

 

DEELNEMER 
Deze 2-daagse is voor ieder die voorop wil lopen in de huidige 

transitie en dat wil doen vanuit authenticiteit en daadkracht. Deze 

tijd vraagt namelijk om anders werken, waar mensen op een 

creatieve en flexibele manier kunnen omgaan met de complexe 

dynamiek van deze tijd.  

 
DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze training duurt 2 dagen met circa 12 deelnemers. 
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COMMERCIEEL VERMOGEN 

Je gaat eerst aan de slag met je non-verbale communicatie. Je 

mimiek, lichaamshouding, positie aan tafel en nog vele andere 

beïnvloedende factoren. 

Naast de non-verbale communicatie wil je ook verbaal de juiste 

boodschap overbrengen en de verbinding maken met je 

(toekomstige) opdrachtgever. Je gaat actief oefenen met slimme 

vraagstellingstechnieken en presentatietechnieken aan tafel. 

Kritische vragen en mogelijke bezwaren weet je te benutten om 

jouw doel te bereiken. 

 

Onderwerpen: 

 Benutten en beheersen van jouw talenten in relatie tot je 

commerciële vermogen; 

 Communiceren zonder iets te zeggen; 

 Vraagstellingstechnieken die extra kansen bieden; 

 Raak de klant in het hart met jouw talenten en competenties; 

 Resultaatgericht afsluiten van het gesprek; 

 Weerstanden benutten om tot je doel te komen. 

 

Tijdens deze training oefen je op jouw eigen praktijksituatie in de 

groep. 

 

DEELNEMER 
Bij voorkeur ben je een zelfstandig financieel professional en heb je 

deelgenomen aan de IKKE BV. Je wilt graag beter worden in het 

verkopen van jouw toegevoegde waarde. Elke deelnemer neemt 

zijn eigen oefencase mee. 

 

DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze training duurt 1 dag met circa 9 deelnemers. 

DOEL 

TRAINER 

Jouw ontwikkeling Eerst 

Meer informatie . 

Na deze training ben je in 

staat gesteld om met een 

uitgekiende 

gesprektechniek en non-

verbale communicatie je 

opdrachtgever/klant te 

overtuigen om jou het 

vertrouwen te geven de 

klus te klaren. 



CONFLICTHANTERING 

11 

Je leert tijdens deze training te zien wat voedingsbronnen van een 

conflict kunnen zijn en hoe je daar uit kunt blijven. Je krijgt 

antwoord op de vraag “Hoe spelen jouw talenten en valkuilen 

mee bij de ontwikkeling en oplossing van een conflict?” Op basis 

van de belangrijkste conflicthanteringstechnieken ga je vervolgens 

oefenen op jouw momenten van de waarheid. 

Daarnaast word je bewust van het feit dat conflicten ook hun nut 

kunnen hebben om veranderingen in gang te zetten.  

Onderwerpen: 

 Jouw TMA en het hanteren van conflicten; 

 Conflictsoorten en oorzaken; 

 Onderkennen drijfveren en valkuilen van gesprekspartner; 

 Conflicthanteringsstijlen en jouw stijl; 

 Flik het Conflict met het stappenplan; 

 Jouw persoonlijke conflicthanteringsformule. 

 

Tijdens deze training oefen je op jouw eigen praktijksituaties in de 

groep. 

 

DEELNEMER 
Bij voorkeur heb je deelgenomen aan de IKKE BV. Je wilt graag 

beter worden in het oplossen van conflicten. Elke deelnemer 

neemt zijn eigen praktijksituaties mee. 

 
DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze training duurt 1 dag met circa 9 deelnemers. 

DOEL 

Succesvol leren omgaan 

met conflicten op de 

werkvloer doordat je 

inzicht krijgt in het 

ontstaan en het nut van 

conflicten. Daarnaast 

word je vaardig in het 

voorkomen en oplossen 

van conflicten. 

TRAINER 

Jouw ontwikkeling Eerst 

Meer informatie . 



12 

NETWERKEN 

Tijdens deze training breng je jouw huidige netwerk in kaart en 

vergroot je deze al tijdens de training. Daarnaast ga je aan de slag 

om het maximale rendement te halen uit de 

netwerkbijeenkomsten die je bezoekt of gaat bezoeken. 

Ook het online netwerken mag uiteraard niet ontbreken. Hierbij ligt 

de focus op het zakelijke sociale netwerk LinkedIn. Hoe kun je jouw 

online connecties inzetten om offline je doelen te realiseren.  

Onderwerpen: 

 Jouw netwerk in kaart; 

 #durftevragen, je netwerk direct vergroten; 

 De netWERKbijeenkomst; 

 Inbreken en uitbreken; 

 Jouw pitch die vragen oproept; 

 Wat heb je allemaal te geven? 

 LinkedIn, van online naar offline. 

 

Tijdens deze training werk je met en op jouw eigen netwerk. 

Daarnaast oefen je actief op de netwerkmomenten van de 

waarheid in de groep. 

 

DEELNEMER 
Bij voorkeur heb je deelgenomen aan de IKKE BV. Je wilt graag 

beter worden in het uitbreiden en/of activeren van je netwerk. Elke 

deelnemer neemt een laptop mee en 2 leerdoelen. 

 
DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze training duurt 1 dag met circa 9 deelnemers. 

DOEL 

Je netwerk inzetten ter 

ondersteuning van het 

behalen van jouw 

doelstellingen door je 

netwerk te vergroten en te 

activeren. 

TRAINER 

Jouw ontwikkeling Eerst 

Meer informatie . 



GEDRAG & COMMUNICATIE 

13 

Menselijk gedrag is complex waardoor je over de juiste kennis en 

vaardigheden dient te beschikken om hier succesvol op in te 

kunnen spelen. Deze workshop helpt jou hierbij om door middel 

van een eenvoudig gedragsmodel de complexe werkelijkheid te 

versimpelen.  

Hierdoor word je in staat gesteld om met je ogen en oren specifiek 

gedrag te herkennen. Daarnaast ontdek je hoe je effectief in kunt 

spelen op het specifieke gedrag dat je herkend hebt. Ook ga je 

aan de slag om zelf jouw vaardigheden te ontwikkelen om te 

kunnen schakelen naar een andere stijl van communiceren, zowel 

verbaal als non-verbaal. 

Onderwerpen: 

 Jouw TMA analyse in relatie tot flexibel gedrag en 

aanpassingsvermogen; 

 Hoe kom ik over op anderen? 

 Het DAS model als verbinding tussen macht en mensgericht; 

 Hoe herken ik de DAS van mijn gesprekspartners? 

 Hoe speel ik hier effectief verbaal en non-verbaal op in? 

 Oefenen op jouw momenten van de waarheid. 

 

Tijdens deze workshop ga je aan de slag met groepsopdrachten 

en oefen je in kleine subgroepen.  

 

DEELNEMER 
Bij voorkeur heb je deelgenomen aan de IKKE BV. Je wilt graag 

beter worden in het herkennen en inspelen op specifiek gedrag 

om de samenwerking te verbeteren. Elke deelnemer neemt 

minimaal één praktijkvoorbeeld mee waarmee geoefend kan 

worden. 

 

DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze training duurt 1 dag met circa 16 deelnemers. 

DOEL 

Na deze workshop kun je 

effectiever samenwerken 

en communiceren door 

de diverse gedragsstijlen 

van je gesprekspartner, 

collega of 

leidinggevende te 

herkennen.  

Tevens ben je in staat hier 

succesvol op in te spelen. 

TRAINER 

Jouw ontwikkeling Eerst 

Meer informatie . 



14 

 

BESLUITVAARDIGHEID 

Herken je jezelf in de volgende uitdagingen: 

 Ik wil beter knopen leren doorhakken op het juiste moment; 

 Ik wil een onderbouwd standpunt leren in nemen en daarop 

besluiten; 

 Ik word soms gehinderd in mijn besluit door vervelende 

ervaringen uit het verleden ; 

 Ik laat me soms leiden door aannames van anderen en beslis 

dan niet vrij. 

 

Dan is deze workshop echt iets voor jou. Theorie en praktijk worden 

gedurende de workshop steeds aan elkaar getoetst. Ook jouw 

persoonlijke aanleg in besluiten nemen als drijfveer wordt in de 

workshop meegenomen. 

Tijdens deze workshop leer je de BOB methode toe te passen in 

besluitvormingsprocessen. De diverse onderdelen van 

Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (BOB) komen 

aan de orde. Ook zullen de belangrijkste psychologische aspecten 

van het besluitneming proces aan de orde komen. Er is tevens 

ruimte om jouw eigen casus te gebruiken, neem die dus vooral 

mee. 

Je werkt in kleine groepjes en soms individueel. De workshop 

eindigt met een echte spannende praktijkcasus die wordt 

uitgewerkt in teams. 

Onderwerpen 

 Invloed van jouw talenten op besluitvaardigheid; 

 Valkuilen en ladders; 

 De VOS (Vet Op je Snuf) Trofee; 

 Het brein als filter, aanjager en oplichter; 

 BOB, Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitneming; 

 Jouw persoonlijke besluitvaardigheidsformule. 

 

DEELNEMER 
Bij voorkeur heb je deelgenomen aan de IKKE BV. Deze workshop is 

voor iedereen die beter wil worden in het nemen van betere 

besluiten.  

 

DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze workshop duurt 1 dag met circa 16 deelnemers. 

DOEL 

In deze workshop 

besluitvaardigheid leer je 

wat jouw manier van 

besluiten nemen is op 

basis van jouw aanleg. Je 

bent na het volgen van 

deze workshop beter in 

staat om met de geleerde 

methode gedragen 

besluiten te nemen. 

TRAINER 

Jouw ontwikkeling Eerst 

Meer informatie . 



PLANNEN EN ORGANISEREN 

15 

De workshop is een mix tussen adequate theorie en oefening. Je 

gaat aan de slag met jouw eigen workload en tijdverspillers. Aan 

de hand van jouw eigen overzicht van taken, 

verantwoordelijkheden en overige werkzaamheden breng je orde 

aan in jouw werkzaamheden en stel je prioriteiten.  

Je onderzoekt waarom plannen en organiseren lastig is voor jou of 

juist hoe het gemakkelijker kan. Welke talenten kun jij inzetten om 

beter om te gaan met de werkdruk. Ervaar welke valkuilen je hebt 

en waarom het soms lastig is om nee te zeggen. Je oefent 

delegeergesprekken en je krijgt daarop feedback.  

Onderwerpen: 

 Plannen en organiseren in relatie tot jouw TMA; 

 Jouw taken en verantwoordelijkheden prioriteren; 

 Tijdverspillers; 

 Gehoorzaamheidsprincipes vs talenten en valkuilen; 

 Eisenhower Shedule; 

 Delegeer en leer; 

 Nee zeggen; 

 Ja, nee, ja methode. 

 

DEELNEMER 
Bij voorkeur heb je deelgenomen aan de IKKE BV. Je wil graag 

ordening aanbrengen in jouw werk en leren prioriteren. Niet 

zozeer trucjes leren, maar vanuit jouw aanleg aan de slag. Elke 

deelnemer neemt een uitgebreid overzicht van zijn/haar 

werkzaamheden, taken en rollen mee. 

 

DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze workshop  duurt 1 dag met circa 16 deelnemers. 

DOEL 

In de workshop Plannen 

en Organiseren leer je 

ordening aan te brengen 

in jouw workload en 

prioriteiten te stellen.  

Tevens leer je doelen te 

bepalen en kun je de 

benodigde acties, tijd en 

middelen aangeven om 

deze doelen te 

verwezenlijken.  

TRAINER 

Jouw ontwikkeling Eerst 

Meer informatie . 



16 

 

CREATIVITEIT 

In deze workshop leer je hoe je in (complexe) situaties en 

vraagstukken tot andere en slimmere oplossingen kunt komen. 

We gaan aan de slag met het creatief oplossen van (eigen) 

vraagstukken. De creativiteit zit dan vooral in de verschillende 

benaderingstechnieken van het vraagstuk, waardoor er meerdere 

oplossingen naar voren komen. Dat is dus een andere creativiteit 

dan die vooral te maken heeft met schilderen en bouwen. Je gaat 

zelf aan de slag met eigen vraagstukken en oefenen op jouw 

praktijksituaties met behulp van de geboden technieken. 

Onderwerpen: 

 Creativiteit in relatie tot jouw TMA (valkuilen slechten en 

talenten inzetten); 

 Probleemanalyse; 

 Vraagstukken kraken; 

 Oplossingen ontwerpen, Willie Wortel; 

 Do’s en Don’ts. 

 

DEELNEMER 
Bij voorkeur heb je deelgenomen aan de IKKE BV. Waarschijnlijk 

haal je het meest uit deze workshop als je enige aanleg hebt om 

creativiteit te ontwikkelen (competentiepaspoort 4 of hoger). Maar 

ook zonder deze aanleg kun je in ieder geval leren hoe er meer 

oplossingen zijn voor 1 probleem. Het meenemen van een eigen 

vraagstuk is prettig. 

 

DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze workshop duurt 1 dag met circa 16 deelnemers. 

DOEL 

Het kunnen bedenken 

van originele of nieuwe 

ideeën en oplossingen 

staat in deze workshop 

centraal.  

Na deze workshop heb jij 

diverse tools ontvangen 

die je in jouw eigen 

praktijk kunt toepassen 

om complexe of 

terugkerende problemen 

op te lossen met 

creatieve en werkende 

oplossingen. 

TRAINER 

Jouw ontwikkeling Eerst 

Meer informatie . 



ONDERHANDELEN 

17 

Vind jij het lastig om met harde onderhandelaars om te gaan? 

Ga je soms te veel mee met de ander omdat je zijn standpunt ook 

begrijpt? Vind je het lastig om een juiste balans te vinden tussen 

toegeven op de relatie en hard zijn op de inhoud? 

 

In de training leer je diverse onderhandelingstechnieken waar je 

mee gaat oefenen. Je gaat ook ervaren en reageren op de soms 

slinkse technieken van jouw onderhandelpartner.  

Tijdens deze training krijg je naast een klein stukje theorie vooral 

veel gelegenheid om te oefenen. Daarbij maak je zoveel mogelijk 

gebruik van die technieken die het beste passen bij jouw talenten. 

Je kunt dan namelijk beter en duurzamer het geleerde in de 

praktijk brengen. 

Jij gaat ook op zoek naar jouw “Momenten van de waarheid”; 

jouw persoonlijke issues. Waar liggen jouw uitdagingen bij 

onderhandelen. Je oefent en werkt in groepjes en soms 

individueel. 

In deze training werk je veel met uitdagende casussen, echt 

oefenen in rollenspellen met feedback en soms opname op 

camera. 

Onderwerpen: 

 Jouw Talenten in relatie tot onderhandelen; 

 Inzicht in valkuilen en kansen; 

 Onderhandelstrategie; 

 Onderhandeltechnieken, van salami tot deurklink; 

 Welk type onderhandelaar ben jij. 

 

DEELNEMER 
Bij voorkeur heb je deelgenomen aan de IKKE BV.  

Je wilt je onderhandelingstechniek verbeteren en jouw 

onderhandelingsstrategie leren bepalen, ook als je minder aanleg 

hebt om deze competentie te ontwikkelen . 

 

DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze training duurt 1 dag met circa 8 deelnemers. 

DOEL 

Na deze training ben je 

beter in staat om jouw 

onderhandelstrategie te 

bepalen op basis van 

jouw talenten.  

Je wordt een slimmere 

onderhandelaar binnen 

en buiten jouw 

organisatie. 

TRAINER 

Jouw ontwikkeling Eerst 

Meer informatie . 



18 

 

OVERTUIGINGSKRACHT 

Je leert in deze workshop om middels diverse 

beïnvloedingstechnieken (Cialdini) anderen voor jouw 

standpunten te winnen en vooraf in te spelen op te verwachten 

bezwaren. Je gaat ook daadwerkelijk op een leuke maar vooral 

uitdagende manier het overtuigen in de praktijk brengen. 

Cialdini heeft boeken vol geschreven over beïnvloeden en 

overtuigen en vooral hoe het aan elkaar verbonden is. Zijn 6 

stappen van beïnvloeding komen uitgebreid aan bod. Vanuit jouw 

talenten leer je vervolgens jouw meest passende techniek in te 

zetten.  

Een volgende stap is dit in de praktijk leren brengen. Je gaat 

werken aan jouw casus en daarna argumenteren en debatteren 

in een spannend en heftig “Lagerhuis”. 

Onderwerpen: 

 Overtuigingskracht in relatie tot jouw TMA; 

 Jouw valkuilen en de ladders bij het overtuigen; 

 6 stappen van beïnvloeding (Cialdini); 

 Luisteren en argumenteren met bijvoorbeeld een eigen casus; 

 Lagerhuis. 

 

DEELNEMER 
Bij voorkeur heb je deelgenomen aan de IKKE BV. Deze workshop is 

voor iedereen die beter wil worden in het overtuigen van anderen 

van zijn/haar standpunt en zijn/haar geloofwaardigheid wil 

vergroten. 

 

DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze workshop duurt 1 dag met circa 16 deelnemers. 

DOEL 

Overtuigingskracht staat 

voor: anderen voor 

standpunten en ideeën 

kunnen winnen en 

draagvlak creëren.  

Na deze workshop kun je 

op een slimmere manier 

anderen overtuigen 

waarom ze voor jouw 

standpunt moeten kiezen.  

TRAINER 

Jouw ontwikkeling Eerst 

Meer informatie . 



PROFESSIONEEL PRESENTEREN 

19 

In deze training leer je jouw bestaande presentatie te verbeteren, 

aan te scherpen en wellicht slimmer op te bouwen. Je leert in 

ieder geval professioneel te presenteren. Met deze training kun je 

ook met weinig aanleg een mooie presentatie leren neerzetten. 

Let wel het is geen training om beter om te leren gaan met Power 

Point of een dergelijk programma. Het gaat echt om jou 

In deze training ga je werken aan én met jouw eigen presentatie. 

Het is vooral een training van veel doen, want zo leer je het. Korte 

theoretische momenten, oefenen (presenteren aan jouw collega 

deelnemers), terugkoppelen, aanscherpen en weer voor de 

groep. Indien gewenst nemen we je ook op camera op, zodat je 

zelf kunt zien hoe anderen jou zien. 

Welke talenten vanuit je TMA analyse kun jij inzetten om een goeie 

presentatie neer te zetten. Ook als je minder aanleg hebt voor de 

competentie presenteren, word je toch geholpen om er het beste 

uit te halen, zodat jij er verder mee kunt. 

Je sluit de training af met jouw persoonlijke presentatie, helemaal 

klaar voor directe toepassing in de praktijk en dat geldt ook voor 

jou. 

Onderwerpen: 

 Presentatiestructuur en TMA; 

 Presentatievormen en hulpmiddelen; 

 Wigwamopeningen/Storytelling; 

 Stemgebruik; 

 Actief afsluiten/verzilveren presentatie. 

 

DEELNEMER 
Bij voorkeur heb je deelgenomen aan de IKKE BV. Deze training is 

voor iedereen die beter wil worden in het professioneel 

presenteren, met een flink stuk passie.  

Elke deelnemer neemt een eigen (PowerPoint) presentatie en een 

laptop en/of usbstick mee.  

 

DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze training duurt 1 dag met circa 6-8 deelnemers. 

DOEL 

Leren presenteren met 

passie en met een 

professionele structuur.  

Ook als presenteren niet 

je tweede natuur is leer je 

toch een mooie 

presentatie neer te zetten  

TRAINER 

Jouw ontwikkeling Eerst 

Meer informatie . 



Mijn naam is Boukje van Lieshout. Ik ben organisatieadviseur en 

coach en actief onder de naam BvL Consultancy. Ik sta voor 

praktisch organisatieadvies en effectieve coaching.  

 

Ik richt me op proces– en informatiemanagement en de hieraan 

gerelateerde ICT. De doelstelling is steeds het succesvol 

implementeren van de door u gewenste veranderingen. 

Doelgerichtheid, betrokkenheid en mensgerichtheid staan hierbij 

centraal.  

 

Mijn focus ligt op het behouden en benutten van wat goed gaat 

en het verbeteren van dat wat beter moet en kan. Ik werk 

daarom nauw samen met u en uw medewerkers en maak 

zoveel mogelijk gebruik van de kennis en de denkkracht die al 

aanwezig is binnen uw organisatie. Deze manier van werken 

resulteert in bruikbare oplossingen waarvoor een breed 

draagvlak bestaat. 

 

Voorbeelden van werkzaamheden: 

 

 Uitvoeren quickscan van de bestaande processen en 

managementinformatie; 

 Houden procesinterview; 

 Houden procesworkshops; 

 Opstellen en verbeteren procesbeschrijvingen; 

 Ontwerpen en verbeteren managementinformatie; 

 Vertalen van processen in ICT; 

 Implementeren processen; 

 Begeleiden management bij procesgericht werken. 

BOUKJE VAN LIESHOUT 

Meer informatie over onze trainers... 
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SHARON BEUDEKER 

MIJN PERSOONLIJKE ACHTERGROND 

Zelf heb ik veel processen mogen doorleven. Ik ben in mijn werk 

en leven regelmatig ook zelf vastgelopen en heb ik ook ‘ 

tegenslagen ‘ gehad. Tegelijkertijd heb ik ook dingen 

gerealiseerd die ik vooraf nooit voor mogelijk had gehouden.  

 

MIJN PROFESSIONELE ACHTERGROND 

Ik heb een ruime ervaring in het bedrijfsleven in (senior) 

management, vanuit mijn rol als registeraccountant. Hier heb ik 

mijn passie voor coaching ontdekt en ontwikkeld. Tegelijkertijd is 

het werk een mooi speelveld om zelf te ervaren waar je mee te 

maken krijgt en welke weerstanden je ervaart en belangrijker 

nog, hoe dat voelt. 

Mijn coaching en training is gericht op toepasbaarheid in je  

leven, dus ook in je werk. Ik werk met mildheid aan serieuze  

thema’s en zoek de diepte hierin op. Ik heb zelf vele relevante 

trainingen en opleidingen gevolgd en blijf me constant 

bijscholen in het vak van coaching en mijn eigen persoonlijke 

ontwikkeling. Mijn aanpak is onder andere gebaseerd op NLP, 

Systemisch Werken, video-analyse gebaseerd op onbewust 

aangestuurd gedrag, Padwerk, CLI, Byron Katie, etc.  

Ik luister intuïtief en de wijze waarop ik werk is mede het resultaat 

van mijn eigen innerlijk werk en de diepte van mijn eigen 

persoonlijke ontwikkelprocessen. De omstandigheden bepalen 

wat bij mij van binnenuit naar voren komt, wat nu nodig is in het  

proces. Als coach maak ik zelf ook onderdeel uit van het  

coaching proces. Dit geeft mij de mogelijkheid om me te richten 

op het proces dat zich ontvouwt in en door de vertrouwensband 

die ontstaat. Zodat we deze kracht en energie volledig kunnen  

benutten. Vertrouwen is hierbij ‘key’, zonder vertrouwen is er 

geen overgave. En zonder overgave kun je niet de meester  

worden van je eigen leven.  



VISIE VAN HARTE & LINGSMA 

Het geloof in menselijk potentieel. Als mensen echt 

verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. Bewust zijn van hun 

goede en minder goede kanten. Van hun mogelijkheden en 

beperkingen… dan is er veel mogelijk. Daar geloven we in! 

 

MISSIE 

Het vergroten van het eigen vermogen van mensen en 

organisaties. We helpen mensen zelf antwoorden te vinden in 

een steeds complexer wordende omgeving. Zodat ze, te midden 

van vele belangen, zicht houden op hun eigenbelang. We leren 

mensen de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben. En 

vooral hoe die op een authentieke manier toe te passen. Dat is 

voor iedereen anders, daarom werken we persoonsgericht. Dat 

vergroot je eigen vermogen en je eigen waarde. Iemand die 

weet wat hij waard is, is meer waard voor de organisatie. Dat 

brengt de juiste mensen op de juiste plek. Dan wordt kennis, 

denkkracht en creativiteit beter benut. Dat geeft voldoening 

voor medewerkers en dat vergroot het eigen vermogen van de 

organisatie. Want het kapitaal van de organisatie dat zijn we zelf, 

samen met al onze collega’s. 

 

ONZE WAARDEN 

 Liefde; 

 Lef; 

 Leiderschap; 

 Duurzaamheid; 

 Vakmanschap. 

 

VAN HARTE & LINGSMA 

Meer informatie over onze trainers... 

22 



23 

JOCELYN REBBENS 

Drs. Jocelyn Rebbens (1972) is afgestudeerd als Economisch 

Psycholoog aan de UvT en richtte in 2007 ReBBels [branding 

ambition!] op.  

Zij heeft als consultant/trainer 20 jaar ervaring in de 

marketingcommunicatie, management development trajecten 

en incompany trainingsprogramma’s. Bij mooie bureaus, voor 

zowel nationale als internationale organisaties. Haar passie is 

merken en mensen met elkaar te verbinden, zodat zij elkaar 

versterken. Dat maakt dat zij de verantwoordelijkheid legt bij 

zowel de organisatie waarin een professional werkzaam is als bij 

de persoon in kwestie ten aanzien van zijn persoonlijke bijdrage.  

 

Haar werkstijl is no-nonsense, open, actief en betrokken. Jocelyn 

werkt met veel plezier voor o.a. mooie opdrachtgevers als NIMA, 

Vakmedianet, Wolters Kluwer, VENTURN, Van Kleef Instituut en 

diverse overheidsinstanties. Daarnaast is Jocelyn vaste auteur 

voor een aantal vakbladen met publicaties over: personal 

branding, ondernemersadvies en duurzame inzetbaarheid op de 

arbeidsmarkt. In december 2015 verscheen haar paperback 

Personal Branding (Vakmedianet). 



Harry is de bedenker en oprichter van JOE (Jouw Ontwikkeling 

Eerst). Hij is eindverantwoordelijk voor alle JOE onderdelen en 

richt zich specifiek op de JOEniversity en de grotere relaties 

van JOE. Van oorsprong is hij bedrijfseconoom en heeft als 

zodanig zijn sporen verdiend in het bankvak. Daar kwam hij er 

achter dat zijn passie vooral ligt in het helpen van mensen hun 

dromen waar te maken. Deze passie bracht hem er toe om in 

1997 een bedrijf te starten in bedrijfsfinanciering en risicodragend 

kapitaal. Geld bij goede ideeën brengen. 

 

Om alle kennis, ervaring en passie te kunnen delen is Harry het 

trainersvak ingegaan. Mensen trainen en coachen in 

management en sales. Gedrag en waarom doen mensen wat 

ze doen blijft hierbij de rode draad. Je eigen verhaal vertellen en 

laten zien uit eigen ervaring, dat je alles kunt bereiken, wanneer 

je werkt vanuit waar jij goed in bent of kunt worden. 

De TMA methode is de kroon op het werk, waardoor Harry in 

2011 heeft besloten zich vooral te richten op de talenten en 

ontwikkelbare competenties van mensen. Jou helpen jouw 

dromen waar te maken.  

 

Dit onder het motto: 

Ieder mens is een mooi mens met zijn eigen unieke drijfveren en 

talenten. Richt je nu vooral op waar je goed in bent of kunt 

worden in plaats van maar duwen op waar je talenten niet 

liggen.  

HARRY BRINK 

Meer informatie over onze trainers... 
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FRANK DE KLERK 

Frank de Klerk is specialist op het gebied van communicatie en 

gedrag en werkt sinds 2003 als trainer, coach en 

gedragsspecialist.  

Frank is gecertificeerd TMA Professional, TMA Trainer en Lean Sisx 

Sigma (Black belt).  

Het realiseren van een duurzame gedragsverandering binnen 

organisaties is altijd de ambitie. Alleen de combinatie tussen een 

richtgevend businessplan, een stimulerende omgeving en de 

juiste competenties en talenten leidt tot dit resultaat.  

Frank is op deze vier gebieden actief als partner en eigenaar 

van de HDLG Groep. Kenmerkend in de samenwerking met 

Frank is de mix van humor, creativiteit en resultaatgerichtheid. 

Succesvolle veranderprojecten zijn door Frank uitgevoerd bij 

onder andere IKEA, NS, Volker Wessels, Vodafone en vele andere 

organisaties.  



Watze is een enthousiaste en toegewijde trainer, consultant en 

programmamanager, met ruim 15 jaar ervaring in management- 

en salesfuncties in het bedrijfsleven.  

Zijn drijfveer is mensen het beste uit zichzelf laten halen en helpen 

verbeteren van hun prestaties. Met meer plezier. Zijn trainingen 

worden door deelnemers omschreven als 'inspirerend, persoonlijk 

en met een praktische en resultaatgerichte aanpak'. 

Naast trainen vermaakt hij zich graag met zijn gezin, reizen, lezen, 

hardlopen en genieten van Amsterdam. 

WATZE BAKKER 

Meer informatie over onze trainers... 
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HANS SWINKELS 

Doen voor de duidelijkheid 

Commercieel- en klantgericht denken en handelen is voor Hans 

zijn grote passie. En passie leidt tot resultaat. Als trainer en coach 

zorgt hij voor een afwisselend programma met concrete 

praktijkvoorbeelden.  

Op een positief kritische en inspirerende wijze werkt hij samen 

met de organisatie en het team aan de gewenste performance 

en resultaatverbeteringen. Hans zijn vakgebieden zijn: Transport 

& Logistiek, ICT en B2B. 

“Het record van vandaag is de standaard voor morgen.” 



Paul Janmaat werkt en traint vanuit de overtuiging dat ‘alles 

waar je aandacht aan schenkt, gaat groeien’. Dat geldt voor de 

relatie met je partner en met je kinderen. Het geldt ook voor je 

werk en belangrijker nog; het geldt boven alles voor jezelf.  

Aandacht voor wie je bent, aandacht voor de dingen waar je 

energie van krijgt en waar je goed in bent of wilt worden. Als jij in 

je werk jouw voorkeursgedrag mag vertonen, dan sta je in je 

kracht en krijg je energie.  

Paul gaat samen met jou op zoek naar jouw persoonlijke 

drijfveren en talenten om van daaruit te werken aan het gericht 

ontwikkelen van jouw competenties. Hij doet dit vol energie, durf 

en humor, waardoor de trainingen blijven hangen.  

Paul is partner van de HDLG groep en daarnaast actief als Haka-

performer  (www.hakaman.nl). 

PAUL JANMAAT 

Meer informatie over onze trainers... 
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ERNST  SCHORFHAAR 

Door de ruim 30 jarige ervaring als (bedrijfs)verpleegkundige, 

verkoper, productmanager, leidinggevende, directeur, trainer, 

coach en ondernemer wordt er praktisch en direct toepasbaar 

geholpen.  

Geholpen om door middel van Talent Motivatie Analyse (TMA) 

training en/of coaching met plezier te (laten) doen wat moet 

gebeuren. (Non)Profit organisaties helpen om nog betere 

resultaten te halen op gebied van Sales, Management, 

Samenwerking en Kantgerichtheid. Gecertificeerd TMA-specialist 
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MASTERCLASS LEADERSHIP ADVANCED 

Een uitgelezen kans voor een unieke masterclass op een 

bijzondere plek in de Alpen in Oostenrijk tijdens de Sonnwend im 

Montafon.  

Je neemt deel aan een executive 5-daags programma van 

woensdagmiddag tot zondagavond waarbij je grenzen verlegt en 

uitdagingen aangaat die jouw leiderschap zal laten toenemen. 

Durf jij tijdens dit weekend verder te kijken dan de gebruikelijke 

spiegel? Durf jij je talenten en drijfveren op een andere wijze in te 

zetten en opnieuw te omarmen? Dan mag je deze masterclass 

niet missen! 

Leer en ervaar wat je kunt doen om de volgende transformatie in 

te zetten en daarmee een effectiever en succesvoller persoon te 

zijn. Vanuit je eigen persoonlijke waardes en principes, je eigen 

talenten en persoonlijke stijl werk je aan je rol als professional.  

Ontdek in de prachtige omgeving van Gargellen deze bijzondere 

leiderschapservaring en laat je heerlijk culinair verwennen en 

verrassen gedurende deze inspirerende dagen. 

Voor meer informatie over de masterclass bekijk onze website 

 

DEELNEMER 
Je bent een ervaren senior professional. Je hebt een breed scala 

aan geslaagde projecten achter de rug, en ruime werkervaring. 

Jouw leiderschapskwaliteiten heb je scherp in beeld maar je bent 

altijd op zoek naar een volgende versnelling en transitie.  

 

DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze training duurt 5 dagen met maximaal 8 deelnemers. Deze 

training is tevens opengesteld voor niet-members. 

 

INVESTERING 

ISA GROUP en WaterWerk hebben het genoegen je deze 

masterclass aan te bieden voor € 2.695,- (excl. btw). 

Members kunnen onder inruil van MD-dagen een korting op dit 

bedrag verkrijgen van € 450 of € 900 voor respectievelijk 2 of 4 in te 

ruilen MD dagen. 

DOEL 

Leer en ervaar wat je kunt 

doen om de volgende 

transformatie in te zetten 

en daarmee een 

effectiever en 

succesvoller persoon te 

zijn. Vanuit je eigen 

persoonlijke waardes en 

principes, je eigen 

talenten en persoonlijke 

stijl werk je aan je rol als 

professional.  

 

Naast het MD-Programma biedt ISA nog andere trainingen aan.. 

TRAINER 

ISA GROUP i.s.m. 

WaterWerk Training & 

Coaching 

Meer informatie . 

http://www.isagroup.nl/index.php/page/eventsfo/evid/1243/bb/1/command/detail
http://www.waterwerk.nu/
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Tijdens deze training ga je aan de slag met je eigen TMA. Je krijgt 

inzicht in jouw drijfveren en talenten. Welke valkuilen horen daarbij 

en wat betekent dat voor jou.  

Welke talenten en competenties wil je graag inzetten en welke 

vooral ook niet. Maak je eigen propositie en presenteer jouw IKKE 

BV aan de andere deelnemers. 

Onderwerpen: 

 Het eigen maken van de TMA-scan en het 

competentiepaspoort; 

 Ervaren en delen van jouw talenten en ontwikkelbare 

competenties; 

 Performance matrix; 

 Waar moeten we jou voor vragen en wat is jouw no go area; 

 IKKE BV  

 

DEELNEMER 
Na jouw persoonlijke TMA-gesprek volg je IKKE BV om meer 

vertrouwd te raken met het inzetten van jouw TMA. Dit is idealiter 

de eerste training die je in het Member Development programma 

volgt. 

Elke deelnemer neemt zijn TMA-scan mee. 

 

DUUR EN GROEPSGROOTTE 

Deze training duurt 1 dag met circa 10 deelnemers. 

DOEL 

Na deze training ben je 

vertrouwd met de TMA-

systematiek en kun je 

aangeven waar we jou 

voor moeten vragen en 

waar vooral ook niet voor. 



ISA Group|Boogschutterstraat 17324 AE| Apeldoorn 

info@isagroup.nl| +31 (0) 55 3681 540  

www.isagroup.nl 

http://www.isagroup.nl/contact

