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Nieuwsbrief Maart 2013

In deze editie

NIEUWSBRIEF MAART - 2013

Open training Stakeholder Management op 19 april

Open training Stakeholder Management op 19 april
Open Lean Training - nog enkele plaatsen vrij, start 15 mei

Missie

Onze missie is: ”Het realiseren van concrete & meetbare verbeteringen, door middel van communicatie,
empowerment en het creëren van draagvlak”.
Het realiseren van verbeteringen gebeurt door lange termijn relaties met klanten en medewerkers aan te gaan.
Daarnaast draagt het werken op basis van vertrouwen bij aan realiseren van verbeteringen.
Op 19 april organiseert Collegium op een centrale locatie in het land de ééndaagse training stakeholder management.

Uitschrijven
Stakeholder Management: de juiste persoon met de juiste boodschap bereikt!

Waan je je ook bewust bekwaam op het gebied van stakeholdermanagement? Dan kun je je aansluiten bij de meerderheid van mensen. Je bent immers in gedachte vaak bezig met uw positionering, hoe je belangrijke mensen in jouw

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt aangemeld op www.collegium.nl of omdat je dit persoonlijk hebt

omgeving kunt beïnvloeden en wat je wilt zeggen/doen. En dat bespreek je ook regelmatig met vrienden en collega’s.

aangegeven.

Hoe kan het dan toch gebeuren dat je net te laat hoorde van die opdracht, je geen additioneel projectbudget krijgt los gepeuterd en dat niemand ziet dat die resultaten een verdienste van jou en je team zijn?

Problemen met het lezen van deze email? Bekijk hem dan online.

Als je je bewust bent van de extra effectiviteit die je zou kunnen bereiken met professioneler stakeholdermanagement, schrijf dan in op de open Collegium Stakeholder Management training!

Meer informatie over deze training vind je op onze site, daar kun je je ook online inschrijven.

Open Lean Expert Training - nog enkele plaatsen vrij

In de maanden mei en juni organiseert Collegium een 6- daagse Lean Expert Training voor ZZP-ers werkzaam in de zakelijke en non-profit dienstverlening (Banken, Telecom, Overheid etcetara). De training kent ZZP vriendelijke

planning en tariffering. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

De Lean Expert training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Je leert hoe je een organisatie kunt leiden/begeleiden naar continue verbetering met behulp van Lean. Deze training

stoomt je klaar om als Lean Expert in een organisatie aan de slag te gaan. Als extra biedt deze training je ook een integrale case waarmee je in de training aan de slag gaat. De eerste resultaten behaal je dus al tijdens de training!

De training is inclusief cursusmap, boek “Lean voor Dummies”, certificaat van deelname en catering.

Het certificaat betreft een theoretisch certificaat met de mogelijkheid deze met praktijkervaringen te ‘upgraden’. De training is interessant voor iedereen die te maken heeft met situaties waarin efficienter en slimmer (" meer voor minder")

gewerkt moet worden.

De prijs van de training is € 2.200,= exclusief BTW.

De training vindt plaats op zes achtereenvolgende woensdagmiddagen- en avond (15:00 - 21:00 uur):

woensdag 15 mei

woensdag 22 mei

woensdag 29 mei

woensdag 5 juni

woensdag 19 juni

woensdag 26 juni

De locatie van de training is Schoudermantel 56, 3981 AH Bunnik (ten kantore van 4 Leaf Clover).

Meedoen en je inschrijven?

Voor meer informatie en een brochure kun je een e-mail sturen naar info@collegium.nl of op de Collegium Site kijken. Op onze site kun je je ook online inschrijven.

Collegium Consulting & Projects B.V. - Hendrik van Viandenstraat 4, 3633 CH Vreeland. Tel +31 6 307 185 19

De nieuwsbrief niet meer ontvangen? Je kunt je hier uitschrijven.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Vul dan hieronder uw emailadres in en klik op uitschrijven.
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