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Wakker blijven, juist nu!

If you snooze, you lose, zeggen de Amerikanen. Even indutten en de concurrentie heeft een voor-
sprong. Dat kan snel gebeuren. U moet dan ook continu uw kennis en vaardigheden aanscherpen.  
Wilt u dat doen op een praktische manier, dan bent u bij MKB Cursus & Training op het juiste adres. 
Niet voor niets werken wij volgens het principe “Wat je vandaag leert, pas je morgen toe”. 

In deze brochure leest u over onze verschillende cursussen en trainingen. De inhoud van de brochure 
bestrijkt de periode tot 1 juli 2014. Tussentijds zullen wij regelmatig nieuwe cursusdata plannen en 
nieuwe producten en bijeenkomsten aanbieden. Volg onze website voor het laatste nieuws.

De economische omstandigheden zijn nog steeds turbulent. Juist in deze situatie kunt u zich positief 
onderscheiden door oprechte belangstelling te tonen voor de wensen en behoeften van uw klanten. 
Koester uw klant. Uw kennis van zaken wordt nog steeds op prijs gesteld, maar de voordelen voor de 
klant zullen doorslaggevend zijn. Denk in oplossingen. Blijf samen met uw medewerkers in ontwikkeling. 
Dit vergt persoonlijke inzet van u. Om te voldoen aan de wensen van uw doelgroep zijn kennis en  
vaardigheden van groot belang. Van u en van uw medewerkers. Door optimale aandacht voor uw  
klanten en te zorgen dat kennis en vaardigheden van u en uw collega’s op niveau zijn kunt u een  
concurrentievoordeel verwerven. Een voordeel waarvan u ook zult profiteren zodra de economie 
weer aantrekt.

MKB Cursus & Training is een organisatie voor ondernemende mensen. Onze aanpak kenmerkt zich 
door de woorden praktisch, direct toepasbaar en theoretisch to-the-point. Bij ons geen ellenlange  
sessies en dikke pakken papier. MKB Cursus & Training verzorgt tientallen verschillende cursussen  
en trainingen op locaties door heel Nederland.
De trainingen zijn sterk gebaseerd op de principes van ‘learning by doing’ en ‘learning on the job’.  
De (beknopte) theorie wordt direct toegepast en geoefend in rollenspellen of in situaties uit uw  
eigen praktijksituatie. U krijgt direct feedback op uw aanpak. Op deze wijze leert u concreet door  
te oefenen.

De praktijktrainers en docenten van MKB Cursus & Training staan klaar om u verder te helpen.  
Verder vooruit in de ontwikkeling van uzelf, uw collega’s en uw organisatie!

George C. Bel
Directeur

Voor alle actuele informatie zie  
onze website www.mkbct.nl
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Cedeo erkend en grote klanttevredenheid

MKB Cursus & Training besteedt zeer veel  
aandacht aan kwaliteit en klanttevredenheid. 
Elke uitgevoerde cursus of training en elk optreden 
van een docent of trainer wordt geëvalueerd 
op basis van beoordelingen door de deelnemers 
en/of opdrachtgevers. Naast het eigen kwaliteits
bewakingssysteem, wordt de klanttevredenheid 
periodiek onderzocht door het onafhankelijke 
Cedeo. Dit instituut hanteert strenge criteria 
voor kwaliteit en kwantiteit. Minimaal 80% van de 
cursisten moet “tevreden of zeer tevreden” zijn 
over de dienstverlening, de samenwerking met 
het cursusinstituut en de behaalde resultaten. 
MKB Cursus & Training voldoet volgens recent 
Cedeoonderzoek ruimschoots aan deze criteria 
voor zowel open als maatwerkopleidingen. Een 
aparte erkenning is verstrekt voor het verzorgen 
van PEopleidingen voor registeraccountants.

Wat zeggen de deelnemers zelf?
Volgens het laatste Cedeo-onderzoek zijn alle referenten (zeer) 
goed te spreken over de door MKB Cursus & Training uitgevoerde 
cursussen en trainingen, met name over de praktijkgerichtheid 
ervan. Een referent die diverse trainingen heeft afgenomen meldt: 
“De verschillende trainers laten stuk voor stuk een grote betrokken-
heid en praktijkkennis zien. Zij kunnen de groep motiveren en hebben 
veel aandacht voor individuele deelnemers.” De opdrachtgevers die 
door Cedeo zijn ondervraagd geven unaniem aan dat ze na afloop 
van een incompany training de resultaten in de praktijk terug zien. 
De prijs/kwaliteitverhouding wordt goed genoemd. Alle referenten 
die gebruik hebben gemaakt van een maatwerktraining bevelen 
MKB Cursus & Training volgens Cedeo graag aan bij anderen. 
Ook bij de open inschrijving wordt erg positief geoordeeld over de 
hoge praktijkgerichtheid van de cursussen en trainingen. Een van de 
respondenten merkt op: “Lekker praktijkgericht en no-nonsense. 
De kwaliteit in combinatie met de prijs en de mogelijkheid een cursus 
in de regio te volgen maakt MKB Cursus & Training een partner waar 
we graag mee samenwerken.”

Wilt u meer weten over wat deelnemers en opdrachtgevers 
van ons vinden? Kijk dan eens op www.mkbct.nl/klanten

MKB Cursus & Training is dé partner van MKB-Nederland 
voor bedrijfsopleidingen.

Meerwaarde MKB Cursus & Training
•	 Bewezen kwaliteit en hoge klanttevredenheid.
•	  Actueel cursusaanbod dat inspeelt op gewijzigde  

omstandigheden zoals veranderende wetgeving en 
nieuwe marktontwikkelingen.

•	  Alleen examen als dit relevant is. Standaard Certificaat 
van deelname.

•	 Geen ellenlange sessies en dikke pakken papier.
•	 Kleine groepen met veel interactie.

•	 Directe toepasbaarheid op praktijksituaties tijdens de training.
•	  Open inschrijvingsprogramma door heel Nederland, wat reis-

tijd en reiskosten beperkt.
•	 Maatwerk mogelijk voor aparte groepen en incompany.
•	 Leren door te doen. Doen om te leren.
•	  Docenten en trainers die hun sporen hebben verdiend in de 

praktijk.
•	 Wat je vandaag leert, pas je morgen toe.

Handig om ook te weten
•	  In deze brochure staat het programma tot en met juni 2014.  

Zie onze site voor actuele informatie.
•	 De prijzen zijn exclusief BTW en gelden tot 1 januari 2014.
•	  U kunt zich inschrijven met het formulier op pagina 89 of via 

internet: ww.mkbct.nl

Cursussen en trainingen op maat
MKB Cursus & Training verzorgt al haar cursussen, trainingen en
workshops ook:
•	  Bedrijfsintern (incompany), dus exclusief voor deelnemers uit  

één bedrijf.
•	  Voor groepen. Bijvoorbeeld leden van een brancheorganisatie, 

leden van een lokale of regionale ondernemersvereniging, 
relaties van een bank of een commerciële organisatie, leden 
van een OR of MZR.

•	  In samenwerking met derden, zoals franchiseorganisaties, 
inkoopcombinaties, banken, enzovoorts.

Er wordt maatwerk geleverd, toegesneden op uw specifieke wensen 
en doelstellingen. De inhoud van het programma, het aantal dagdelen 
en de uitvoeringsdata worden in overleg vastgesteld. Na overleg met 
uw accountmanager en/of trainer ontvangt u een concrete offerte, 
waarin duidelijk wordt aangegeven hoe aan uw wensen wordt voldaan 
en wat uw investering is. U bepaalt zelf de locatie waar de cursus of 
training wordt gegeven. Desgewenst kan MKB Cursus & Training ook 
dit onderdeel voor u verzorgen.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem contact op met

Nicole Vijgeboom
accountmanager
(015) 219 13 91
vijgeboom@mkbct.nl

drs. Jeanne Dumoulin
operationeel manager
(015) 219 13 93
dumoulin@mkbct.nl
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Subsidies en vergoedingen
In veel gevallen hoeft u de kosten van (bij)scholing niet volledig zelf te 
betalen. Onderstaand enkele mogelijkheden.

Belastingdienst
De kosten van opleidingen zijn voor een onderneming vrijwel altijd 
als bedrijfskosten op te voeren en kunnen ten laste worden gebracht 
van het bedrijfsresultaat. Ook voor particulieren zijn de kosten van 
veel cursussen en trainingen van MKB Cursus & Training een fiscale 
aftrekpost.
Raadpleeg voor meer informatie: www.belastingdienst.nl

Europees Sociaal Fonds (ESF)
In diverse branches worden trainingen en opleidingen tot en met  
2013 voor een deel vergoed door het ESF. Op dit moment is het  
niet duidelijk of deze subsidie wordt voortgezet na 2013. Neem voor 
informatie en aanvragen contact op met uw brancheorganisatie.
 
O&O fondsen
In veel branches zijn scholingsfondsen (O&O) beschikbaar, die  
opgebouwd zijn uit een percentage van de loonsom. De scholings-
fondsen bepalen zelf of een opleiding geheel, gedeeltelijk of niet 
voor vergoeding in aanmerking komt. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met uw brancheorganisatie en/of het O&O fonds voor de 
branche waarin u actief bent.

Een overzicht van de erkende O&O fondsen vindt u op: 
www.agentschap.szw.nl

Metaalbewerkingsbedrijven. Lees hier meer over de OOM regelingen: 
www.mkbct.nl/oom

Wie wilt u spreken of mailen?
De telefoonnummers en e-mailadressen waarmee u rechtstreeks contact kunt opnemen met de betreffende medewerker op ons  
kantoor in de Malietoren in Den Haag.

Permanente Educatie en bijscholing
MKB Cursus & Training verzorgt diverse opleidingen waarbij aan de 
deelnemers uit bepaalde branches PE of accreditatiepunten worden 
toegekend in het kader van verplichte bijscholing. Dit betreft onder 
andere de volgende beroepsgroepen:
•	  Registeraccountants. MKB Cursus & Training is een door NBA 

en Cedeo erkende instelling voor het bijscholen van registerac-
countants. U leest hier meer over op:  
www.mkbct.nl/ra

•	  Fysiotherapeuten. Fysiotherapeuten kunnen accreditatie-
punten verdienen via de basistraining en herhalingstraining 
Bedrijfshulpverlening van MKB Cursus & Training.  
Zie www.mkbct.nl

•	  Tandartsen. Volgens de KRT-norm dient een tandarts 120 
punten voor bij- en nascholing te halen in vijf jaar. Met diverse 
cursussen uit ons programma kunnen punten worden behaald. 
Zie www.mkbct.nl/krt

•	  Beroepschauffeurs. Verplichte bijscholingspunten kunnen  
worden behaald via ons opleidingsprogramma.  
Lees www.mkbct.nl

Manager DM en ICT
Johannes Kossen
(06) 250 182 22
kossen@mkbct.nl

Financiële
administratie
Jacqueline Huiskens
(015) 219 13 98
huiskens@mkbct.nl

Cursusadministratie
Jackie Knoester
(015) 219 13 92
knoester@mkbct.nl

Operationeel manager
drs. Jeanne Dumoulin
(015) 219 13 93
dumoulin@mkbct.nl

Cursusadministratie
Esmeralda de Roode
(015) 219 13 95
deroode@mkbct.nl

Accountmanager
Nicole Vijgeboom
(015) 219 13 91
vijgeboom@mkbct.nl
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Ondernemerschap en management
Het aansturen en managen van een bedrijf, organisatie 

of afdeling vraagt steeds meer kennis, vaardigheden en 

creativiteit. Van u als ondernemer of manager wordt 

verwacht dat u strategie ontwikkelt, koers bepaalt en 

(aan)stuurt.



Ondernemerschap en management

 (015) 219 13 90
Inschrijven: formulier op pagina 89

of via www.mkbct.nl
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Algemeen management:  
praktijkcursus ondernemer
schap
Hoe geef ik sturing aan een veranderende organi
satie? Wat verwachten managers, afdelingshoofden 
en andere medewerkers van mij? Hoe maak ik  
strategische keuzes en hoe onderbouw ik die?  
Hoe geef ik gericht leiding aan het marketingbeleid? 
Hoe krijg ik inzicht in financiën, kwaliteitszorg en 
personeelsmanagement? Allemaal vragen en  
onderwerpen die te maken hebben met algemeen 
ondernemerschap. En daar gaat het om in deze 
cursus.

Doelstelling
U verwerft inzicht en vaardigheden, gericht op ondernemerschap. 
Aan het eind van de cursus bent u in staat uw eigen businessplan te 
maken of bij te stellen.

Programma
In de cursus Algemeen management werkt u elk dagdeel aan een 
onderdeel van uw ondernemingsplan. U leert een plan te maken als 
leidraad voor strategische en dagelijkse beslissingen. Daarbij komen 
de volgende thema’s aan de orde:
•	 Strategiebepaling.
• Ondernemen, management en managementvaardigheden.
• Analyse van kansen, mogelijkheden en bedreigingen.
• Marketingmanagement.
• Financieel management.
• Organiseren en organisatieverandering.
• Communicatie in de organisatie.
• Personeelsmanagement.
• Kwaliteitsmanagement.

Deelnemers
De cursus is voor u bestemd, ondernemer, (adjunct)directeur,  
of algemeen manager van een bedrijf of zelfstandige afdeling in  
een organisatie met 5 tot 150 werknemers.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 8 dagdelen van ca. 2,5 uur. De prijs voor  
leden van MKB-Nederland is € 995,- en voor niet-leden € 1.095,-  
per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van  
€ 35,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangements- 
kosten. Voor cursussen met één dagdeel per dag zijn de  
arrangementskosten € 5,- per dagdeel.

2013
Capelle aan den IJssel 15, 22, 29 mei;  

5, 12, 19, 26 juni;  
3 juli

19:30 - 22:00

Zwolle 2, 9, 16, 30 oktober 10:00 - 16:00

Amsterdam 31 oktober;  
7, 14, 21 november

10:00 - 16:00 

Capelle aan den IJssel 11, 18, 25 november;  
2 december

10:00 - 16:00

Utrecht 15, 22, 29 november;  
6 december

10:00 - 16:00

2014
Tilburg 13, 27 februari;  

6, 13 maart 
10:00 - 16:00

Paterswolde 21, 28 maart;  
4, 11 april

10:00 - 16:00

Utrecht 16, 23 mei;  
6, 13 juni 

10:00 - 16:00



 (015) 219 13 90
Inschrijven: formulier op pagina 89

of via www.mkbct.nl
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2013
Zwolle 7, 14 september 09:00 - 15:00

Utrecht 5, 12 oktober 09:00 - 15:00

2014
Breda 14, 21 maart 10:00 - 16:00

Utrecht 5, 12 april 10:00 - 16:00

Doorgroeien na de start
Na een mooie start vraagt u zich af: hoe nu verder? 
Uw bedrijfsactiviteiten zijn veranderd en toege
nomen in omvang en diversiteit. Maar levert elke  
activiteit wel genoeg op? Moet u zich specialiseren?  
Hoe zit het met de financiële structuur van uw  
bedrijf? Moet u investeren en kunt u dat ook?  
Benut u de juiste marketinginstrumenten?  
Deze cursus is gericht op alle uitdagingen waar een 
groeiende onderneming voor staat.

Doelstelling
U weet hoe u groei van uw bedrijf kunt realiseren en welke leiding-
strategie u daarvoor in moet zetten. Aan het eind van de cursus bent 
u in staat uw businessplan op of bij te stellen.

Programma
In de cursus Doorgroeien na de start worden de volgende  
(deel)onderwerpen behandeld:

Ondernemen en managen
•	 Ondernemen en ondernemerschap.
•	 Managen.
•	 Ontwikkeling van organisaties.
•	 Waar staat mijn bedrijf en waar sta ik als ondernemer?

Marketing
•	 Marketingstrategie.
•	 Groeistrategie.
•	 Marktcommunicatie.
•	 Marketinginstrumenten.

Financieel beleid
•	 Analyse van de balans en de exploitatierekening.
•	 Mogelijkheden om de winst te vergroten.
•	 Financiering.
•	 Financiële haalbaarheid van uitbreiding.
•	 De hoofdlijnen van financieel management.

Personeel & Organisatie
•	 Personeelsbeleid.
•	 Motiveren en leidinggeven.

Deelnemers
De cursus is voor u bestemd, ondernemer of directeur van een  
bedrijf in de doorgroeifase. Meestal gaat het dan om een bedrijf  
dat langer dan één jaar en korter dan zes jaar bestaat.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 4 dagdelen van ca. 2,5 uur. De prijs voor  
leden van MKB-Nederland is € 595,- en voor niet-leden € 645,-  
per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van 
€ 35,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangements- 
kosten. Voor cursussen met één dagdeel per dag zijn de 
arrangementskosten € 5,- per dagdeel.



Ondernemerschap en management

 (015) 219 13 90
Inschrijven: formulier op pagina 89

of via www.mkbct.nl
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2013
Bergen op Zoom 15, 22 april 10:00 - 16:00

Amsterdam 17, 24 april 10:00 - 16:00

Den Bosch 6, 13 mei 10:00 - 16:00

Meerkerk 22, 29 mei 10:00 - 16:00

Delft 3, 10 juni 10:00 - 16:00

Utrecht 12, 19 juni 10:00 - 16:00

Amsterdam 10, 17 september 10:00 - 16:00

Paterswolde 13, 20 september 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 1, 8 oktober 10:00 - 16:00

Roermond 21, 28 oktober 10:00 - 16:00

Zwolle 1, 8 november 10:00 - 16:00

Den Bosch 4, 11 november 10:00 - 16:00

Goes 19, 26 november 10:00 - 16:00

Utrecht 10, 17 december 10:00 - 16:00

2014
Heiloo (NH) 20, 27 januari 10:00 - 16:00

Roermond 4, 11 februari 10:00 - 16:00

Eerbeek (GLD) 7, 14 februari 10:00 - 16:00

Assen 5, 12 maart 10:00 - 16:00

Amsterdam 21, 28 maart 10:00 - 16:00

Bergen op Zoom 3, 10 april 10:00 - 16:00

Delft 8, 15 mei 10:00 - 16:00

Utrecht 4, 11 juni 10:00 - 16:00

Middle management
Behoort u tot het middenkader van uw bedrijf,  
dan vervult u een spilfunctie, waaraan hoge eisen 
worden gesteld. U vormt de verbindende schakel 
tussen de top en de werkplek. U zorgt er niet alleen 
voor dat het beleid wordt uitgevoerd, maar ook dat 
de belangen van de medewerkers worden behartigd. 
Dat vraagt inzicht in managementprincipes,  
kennis van informatie en communicatietechnieken  
en leiderscapaciteiten. Daar draait het in deze  
cursus om.

Doelstelling
U maakt kennis met organisatieontwikkeling en management-
instrumenten. U verwerft inzicht in het belang en gebruik van  
communicatietechnieken. Uw vragen met betrekking tot leiding- 
geven, motiveren, delegeren, plannen en organiseren zijn  
beantwoord. U bent zich bewust geworden van verbeterpunten  
in uw organisatie.

Programma
De cursus Middle management biedt direct toepasbare informatie, 
afgewisseld met opdrachten en praktijkvraagstukken die de volgende 
onderwerpen betreffen:
•	 Organisatie en organisatieontwikkelingen.
•	 Ondernemingsculturen.
•	 Medewerkertypologie.
•	 Stijlen van leiderschap.
•	 Delegeren.
•	 Motiveren.
•	 Markt- en klantgericht denken.
•	 Plannen, organiseren en prioriteiten stellen.
•	 Kwaliteitszorg van de eigen afdeling.
•	 Prognoses en budgettering.
•	 Personele aangelegenheden.
•	 Sollicitatiegesprekken, ziekteverzuim, loopbaanontwikkeling,
•	 training en begeleiding.
•	 Communicatie en gespreksvaardigheden.
•	 Personeelsgesprekken.
•	 Werkoverleg en vergaderen.

Deelnemers
De cursus is voor u bestemd als (aankomend) leidinggevende  
of (afdeling)chef.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 4 dagdelen van ca. 2,5 uur. De prijs voor  
leden van MKB-Nederland is € 595,- en voor niet-leden € 645,- 
per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van 
€ 35,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Shailindra Jarbrandhan
Els Logistics
Planner

Met de cursus ‘Middle management’ heb ik veel geleerd 
over omgaan met personeel. Ik werk momenteel als 
planner, maar heb eerst als chauffeur bij Els Logistics 
gewerkt. Ik geef leiding aan chauffeurs waar ik nauw 
mee samen heb gewerkt. Dat vond ik in het begin erg 
lastig. Met de cursus heb ik geleerd hoe ik hier mee om 
moet gaan. Ik heb veel tips meegekregen over hoe ik de 
communicatie met mijn collega’s beter of anders kan 
doen.
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Soest 17 april 09:30 - 16:00

Berg en Dal (GLD) 23 april 09:30 - 16:00

Tilburg 4 november 09:30 - 16:00

Den Haag 13 november 09:30 - 16:00

Utrecht 22 november 09:30 - 16:00

2014
Zwolle 4 februari 09:30 - 16:00

Heiloo (NH) 13 februari 09:30 - 16:00

Utrecht 28 februari 09:30 - 16:00

Inkoopcursus; uit de
inkooppraktijk
Zeker als het economisch eens wat minder  
gaat, neemt het belang van inkoop direct toe.  
Wanneer u uw concurrentievoordeel wilt  
vergroten en de winst verhogen, is het zaak  
dat u het inkoopproces optimaliseert en uw  
leveranciers goed beheert. Doordat inkoop  
steeds belangrijker en complexer wordt, zijn  
vaardigheden cruciaal. Daar gaat u mee aan  
de slag in deze cursus.

Doelstelling
U krijgt inzicht in de elementen van de inkoopfunctie en de opbouw 
van het inkoopproces. U herkent waar, wanneer en hoe u inkoop-
besparingen kunt doorvoeren. Bovendien bent u in staat om een 
crediteurenanalyse te maken.

Programma
De Inkoopcursus; uit de inkooppraktijk biedt praktische  
tips voor het direct traceren en realiseren van besparingen.  
De volgende onderwerpen worden in twee aaneengesloten 
 dagdelen behandeld:
•	  Uitleg van het inkoopproces, waaronder leverancierselectie,  

contracteren, bestellen en betalen.
•	 Relevante inkoopvoorwaarden.
•	 Onderhandelen als theorie en in spelvorm.
•	 Uitleg en voorbeeld van een crediteurenanalyse.
•	  Het bepalen van besparingspotentieel door middel van een  

interactieve workshop.
•	  Voorbeelden van concrete besparingen in diverse inkoop-

segmenten zoals facilitair, huisvesting, leaseauto’s, marketing 
en ICT.

Deelnemers
De cursus is voor u bestemd, leidinggevende (chef, bedrijfsleider  
of afdelingshoofd) in een middelgroot en/of kleiner bedrijf, die  
behoefte heeft aan meer vaardigheden op het gebied van inkoop.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen van ca. 2,5 uur. De prijs voor  
leden van MKB-Nederland is € 375,- en voor niet-leden € 399,-  
per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van  
€ 35,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Johan Sterrenburg
Woonstichting de Key
Sleutel- en slotenservice

Deze inkoopcursus heeft me bewust gemaakt van 
hoeveel tijd je per dag eigenlijk bezig bent met inkoop 
en verkoop. Dat had ik eerst helemaal niet zo in de 
gaten. Er is zoveel onderhandelruimte. Ik werk bij de 
sleutel- en slotenservice van een woonstichting. Daar 
hebben we vaste prijsafspraken. Maar als ik nu een 
nieuwe televisie wil aanschaffen, kijk ik wel wat verder 
dan mijn neus lang is. Ik laat me verder informeren dan 
alleen het bordje dat er bij hangt in de winkel.
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Eindhoven 2 oktober 14:00 - 17:00

Den Haag/Voorburg 10 oktober 14:00 - 17:00

Utrecht 28 oktober 14:00 - 17:00

2014
Zwolle 4 maart 14:00 - 17:00

Amsterdam 13 maart 14:00 - 17:00

Amersfoort 18 maart 14:00 - 17:00

Succesvol inschrijven op  
Europese aanbestedingen
Hoe kunt u uw organisatie optimaal voorbereiden  
op een aanbesteding en hoe slaagt u erin de beste 
inschrijving op de aanbesteding te maken? Heeft  
u een beeld van de overheidspartijen die de markt 
gaan uitvragen naar producten en/of diensten?  
Kent u de eisen die aan uw organisatie en aan uw 
diensten worden gesteld? In deze training krijgt  
u handvatten om meer uit uw organisatie te halen  
en een inschrijving winnend af te sluiten.

Doelstelling
U bent in staat om het inkoopbeleid van de aanbestedende dienst  
te leren kennen en laat een professionele indruk achter op de  
aanbestedende dienst. U benut de mogelijkheden in het bestek en  
uw maximaal presterende organisatie in het inschrijvingstraject  
om uw beste aanbod te maken.

Programma
Tijdens de training Succesvol inschrijven op Europese aan
bestedingen komen onderstaande onderwerpen aan de orde:
•	  Wat wordt er allemaal gevraagd aan verklaringen en bewijs-

stukken?
•	 Inkoop: hoe wordt er gekeken naar de markt?
•	 Hoe kan ik het inschrijvingsproces intern het beste inrichten?
•	  Mogelijkheden voor sturing: voor en tijdens de aanbesteding en 

na gunning? 
•	 Aanbesteden als kritiek bedrijfsproces.
•	 Belang van commercieel presteren.
•	 Extern en intern contractmanagement.

Deelnemers
Deze training is bestemd voor u, ondernemer in het midden- en  
kleinbedrijf, die bestaande opdrachten wellicht kwijt zult raken  
en met (meer) succes zaken zou willen doen bij overheidsaan-
bestedingen, maar daarvoor intern ook een verbeteringsslag  
kan en moet maken.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 1 dagdeel (middag of avond) van circa 3 uur.  
De prijs voor leden van MKB-Nederland is € 225,- en voor niet-leden  
€ 240,- per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van  
€ 12,50 voor cursusmaterialen en € 5,- arrangementskosten.
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Rotterdam 14 mei 10:00 - 16:00

Assen 9 oktober 10:00 - 16:00

Arnhem 14 november 10:00 - 16:00

2014
Amsterdam 10 maart 10:00 - 16:00

Amersfoort 26 maart 10:00 - 16:00

Breda 8 april 10:00 - 16:00

Management van verandering
Hoe geef ik sturing aan een veranderende organi
satie in turbulente tijden? Hoe speel ik in op  
veranderende omstandigheden, zowel binnen als 
buiten mijn bedrijf? Hoe neem ik mijn mensen mee  
in deze veranderingen en leer ze ermee omgaan?  
Het succes van een bedrijf staat of valt steeds meer 
bij het snel en effectief om kunnen gaan met en 
inspelen op veranderingen. Een bedrijf ‘wendbaar’ 
maken, kan alleen als management en medewerkers 
zich bewust zijn van de noodzaak. De workshop  
‘Management van verandering’ helpt u daarbij en 
geeft u tools! 

Doelstelling
U verwerft inzicht en vaardigheden, gericht op het snel(ler) en  
effectiever in kunnen spelen op veranderingen. Uw bedrijf wordt 
daardoor sterker en wendbaarder. Essentiële tools om succesvol te 
kunnen zijn in een steeds sneller veranderende omgeving!

Programma
In de workshop leert u wat veranderen eigenlijk is, welke stappen  
u kunt zetten om uw bedrijf succesvol te transformeren en welke 
competenties daarvoor worden ingezet. We doen dit bij voorkeur  
aan de hand van praktische casussen vanuit uw eigen bedrijf. 

De volgende thema’s komen aan de orde:
•	 De verandernoodzaak in uw bedrijf.
•	 Rol van de leider.
•	 Veranderstrategie en sense of urgency.
•	 Communicatie van veranderingen. 
•	 Managen van emoties. 
•	 Veranderingen borgen.

Deelnemers
De workshop is voor u bestemd, ondernemer, (adjunct) directeur, 
of algemeen manager van een bedrijf of zelfstandige afdeling in een 
organisatie met 15 tot 150 werknemers.

Aantal dagdelen en prijs
De workshop bestaat uit 2 dagdelen van ca. 2,5 uur. De prijs voor 
leden van MKB-Nederland is € 375,- en voor niet-leden € 399,-  
per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 25,- 
voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.  
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Laura Akçay
manager receptie hotel en zalencentrum Frans op den Bult,  
Deurningen (OV) volgde de cursus Leidinggeven en motiveren

Kennis zakt soms wat weg en dat heeft zijn weerslag  

op de werkvloer. Het was voor ons, acht leidinggevenden,  

tijd voor een update. Bij veel informatie denk je: o ja,  

zó zat dat. De training zorgde tevens voor nieuw elan.  

We hebben bijvoorbeeld het inchecken verbeterd.  

Met vriendelijkheid en oog voor persoonlijke wensen,  

kunnen we ons al bij de entree onderscheiden. 
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Leiderschap en leidinggeven
Geeft u voor het eerst van uw leven leiding of wilt u dat 

gaan doen? Heeft u veel of weinig ervaring als leiding-

gevende? MKB Cursus & Training biedt u korte, praktische 

cursussen op het gebied van leiderschap en trainingen 

over effectief leidinggeven.
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Delft 7, 14 mei 10:00 - 16:00

Soest 23, 30 mei 10:00 - 16:00

Drachten 17, 24 september 10:00 - 16:00

Papendrecht 20, 27 september 10:00 - 16:00

Heiloo (NH) 2, 9 oktober 10:00 - 16:00

Zwolle 1, 8 november 10:00 - 16:00

Eindhoven 19, 26 november 10:00 - 16:00

Utrecht 3, 10 december 10:00 - 16:00

2014
Eerbeek (GLD) 24, 31 maart 10:00 - 16:00

Den Bosch 1, 8 april 10:00 - 16:00

Heiloo (NH) 4, 11 april 10:00 - 16:00

Assen 13, 20 mei 10:00 - 16:00

Goes 15, 22 mei 10:00 - 16:00

Amsterdam 4, 11 juni 10:00 - 16:00

Utrecht 20, 27 juni 10:00 - 16:00

Coachend leidinggeven
in de praktijk
Worstelt u met het aansturen en motiveren van  
uw medewerkers? Wilt u doelgericht, krachtig en  
effectief leiding geven, gericht op presteren van  
medewerkers op de korte en de lange termijn?  
Dan bent u op zoek naar de coachend leidinggeven 
stijl. In deze cursus ontdekt u hoe leuk en interes
sant leiding geven kan zijn. En dat, wanneer uzelf  
een positieve verandering ondergaat, uw mede
werkers en organisatie meeprofiteren.

Doelstelling
U krijgt inzicht in de aanpak en de methode van coachend leiding-
geven. U leert resultaatgericht leiding te geven aan individuele 
medewerkers én aan teams. U verbetert uw coachingsvaardigheden. 
U kunt gesprekken zo voeren, dat uw medewerkers zich betrokken 
en verantwoordelijk voelen. U leert doelen te stellen met uw mede-
werkers en hen feedback te geven op de resultaten, waardoor ze 
zelfstandiger worden.

Programma
Tijdens de training Coachend leidinggeven in de praktijk  
komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•	 Wat is coaching?
•	 Coachingsaanpak.
•	 Coachingsvaardigheden.
•	 Coachingscyclus.
•	 Coachingsplan.
•	 Resultaatgericht leidinggeven.
•	 Feedback geven.
•	 Coachen van teams.

Deelnemers
De training is voor u bestemd, directeur, ondernemer, manager  
of leidinggevende met minimaal 3 jaar ervaring in leidinggeven.  
En/of als oud-deelnemer aan de training Effectief Leidinggeven. 

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 4 dagdelen van ca. 2,5 uur. De prijs voor  
leden van MKB-Nederland is € 645,- en voor niet-leden € 695,-  
per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van  
€ 35,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangements- 
kosten.

Leiderschap en leidinggeven
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Heerenveen 7, 14, 21, 28 mei 10:00 - 16:00

Heiloo (NH) 8, 15, 22, 29 mei 10:00 - 16:00

Den Bosch 17, 24, 31 mei; 7 juni 10:00 - 16:00

Voorburg 3, 10, 17, 24 juni 10:00 - 16:00

Roermond 4, 11, 18, 25 juni 10:00 - 16:00

Utrecht 6, 13, 20, 27 juni 10:00 - 16:00

Breda 20, 27 augustus;  
3, 10 september

10:00 - 16:00

Amsterdam 2, 9, 16, 23 september 10:00 - 16:00

Beekbergen (GLD) 4, 11, 18, 25 september 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 6, 13, 20, 27 september 10:00 - 16:00

Roermond 17, 24 september;  
1, 8 oktober

10:00 - 16:00

Zwolle 3, 10, 17, 31 oktober 10:00 - 16:00

Heiloo (NH) 15, 29 oktober;  
5, 12 november

10:00 - 16:00

Exloo (DR) 1, 8, 15, 22 november 10:00 - 16:00

Goes 4, 11, 18, 25 november 10:00 - 16:00

Papendrecht 6, 13, 20, 27 november 10:00 - 16:00

Delft 7, 14, 21, 28 november 10:00 - 16:00

Haarlem 18, 25 november;  
2, 9 december

10:00 - 16:00

Utrecht 19, 26 november;  
3, 10 december

10:00 - 16:00

2014
Maastricht 16, 23, 30 januari; 6 februari 10:00 - 16:00

Eerbeek (GLD) 3, 10, 24 februari; 3 maart 10:00 - 16:00

Dordrecht 12, 19, 26 maart; 2 april 10:00 - 16:00

Amsterdam 13, 20, 27 maart; 3 april 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 24, 31 maart; 7, 14 april 10:00 - 16:00

Zwolle 9, 16, 23 april; 7 mei 10:00 - 16:00

Goes 10, 17, 24 april; 8 mei 10:00 - 16:00

Den Bosch 22 april; 6, 13, 20 mei 10:00 - 16:00

Paterswolde 12, 19, 26 mei; 2 juni 10:00 - 16:00

Heiloo (NH) 14, 21, 28 mei; 4 juni 10:00 - 16:00

Utrecht 5, 12, 19, 26 juni 10:00 - 16:00

Den Haag 10, 17, 24 juni; 1 juli 10:00 - 16:00

Effectief leidinggeven
Zijn uw medewerkers net zo betrokken bij het  
succes van de organisatie als uzelf? Lukt het u hen  
te motiveren en tot betere prestaties te brengen?  
Bent u in staat ongeregeldheden te voorzien en te 
voorkomen? Bent u probleemoplossend ingesteld? 
Kunt u soepel overschakelen van de regelende naar 
de coachende stijl van leiding geven? Deze training 
geeft u inzicht in de mogelijkheden van uw bedrijf  
en uzelf.

Doelstelling
U heeft beter inzicht gekregen in de taken en de rol van leiding-
gevende en u kunt verschillende leiderschapsstijlen hanteren.  
U kunt omgaan met de persoonlijkheid en de belangen van uw  
medewerkers, die u beter weet te motiveren. U kunt effectiever  
delegeren. U bent in staat analyses te maken van situaties en op  
basis daarvan adequate acties te ondernemen. U beschikt over  
sterker ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden.

Programma
Tijdens de training Effectief leidinggeven wordt veel geoefend.  
Ook is er ruimte om ervaringen met andere deelnemers uit te  
wisselen. Op verzoek kunnen behalve de onderstaande, ook  
andere relevante onderwerpen besproken worden:
•	 De juiste stijlen van leidinggeven.
•	 De persoonlijkheid van uw medewerkers.
•	 Motiveren van medewerkers.
•	 Delegeren.
•	 Planning en tijdbeheer.
•	 Diverse vormen van personeelsgesprekken.

Deelnemers
De training is op u afgestemd als ondernemer, directeur of leiding-
gevende (chef, bedrijfsleider of afdelingshoofd) die zijn of haar 
leidinggevende capaciteiten wil vergroten.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 8 dagdelen van ca. 2,5 uur. De prijs voor  
leden van MKB-Nederland is € 995,- en voor niet-leden € 1.095,-  
per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van  
€ 40,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangements- 
kosten.
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Delft 15, 22 april 19:30 - 22:00

Den Bosch 18 april 10:00 - 16:00

Almere 6 mei 10:00 - 16:00

Heerenveen 14 mei 10:00 - 16:00

Amsterdam 16 mei 10:00 - 16:00

Tiel 22, 29 mei 19:30 - 22:00

Roermond 3 juni 10:00 - 16:00

Papendrecht 6 juni 10:00 - 16:00

Utrecht 19 juni 10:00 - 16:00

Roermond 21 augustus 10:00 - 16:00

Paterswolde 2 september 10:00 - 16:00

Rosmalen 5, 12 september 19:30 - 22:00

Amsterdam 10, 17 september 19:30 - 22:00

Delft 13 september 10:00 - 16:00

Breda 19 september 10:00 - 16:00

Papendrecht 25 september 10:00 - 16:00

Akersloot 30 september 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 3, 10 oktober 19:30 - 22:00

Leeuwarden 16 oktober 10:00 - 16:00

Eerbeek (GLD) 28 oktober 10:00 - 16:00

Zaltbommel 1 november 10:00 - 16:00

Den Haag 5 november 10:00 - 16:00

Zwolle 11, 18 november 19:30 - 22:00

Haarlem 13 november 10:00 - 16:00

Goes 26 november 10:00 - 16:00

Sassenheim 2 december 10:00 - 16:00

Utrecht 10 december 10:00 - 16:00

2014
Heiloo (NH) 14 januari 10:00 - 16:00

Deurningen (OV) 22 januari 10:00 - 16:00

Amsterdam 4 februari 19:30 - 22:00

Tiel 14 februari 10:00 - 16:00

Den Bosch 25 februari; 11 maart 19:30 - 22:00

Capelle aan den IJssel 7 maart 10:00 - 16:00

Assen 10 maart 10:00 - 16:00

Goes 13 maart 10:00 - 16:00

Delft 18 maart 10:00 - 16:00

Eerbeek (GLD) 27 maart 10:00 - 16:00

Almere 1 april 10:00 - 16:00

Paterswolde 4 april 10:00 - 16:00

Sassenheim 9 april 10:00 - 16:00

Maastricht 8 mei 10:00 - 16:00

Wijk aan Zee (NH) 13, 20 mei 19:30 - 22:00

Dordrecht 11 juni 10:00 - 16:00

Leeuwarden 16 juni 10:00 - 16:00

Utrecht 26 juni 10:00 - 16:00

Leidinggeven en motiveren
Wat is leidinggeven? Ervoor zorgen dat mede 
werkers hun werk goed en op tijd uitvoeren.  
Wat is motiveren? Ervoor zorgen dat mensen  
bereid zijn hun werk goed en op tijd uit te voeren. 
Wat is het resultaat van de combinatie leidinggeven 
en motiveren? Dat uw medewerkers hart voor  
de zaak hebben. Deze cursus leert u daarom  
verschillende leiderschapsstijlen te hanteren  
door niet alleen opdrachten te geven, maar ook te 
luisteren, te ondersteunen en te evalueren.

Doelstelling
U hebt inzicht in de vaardigheden van een goed leider en weet  
wanneer u welke leiderschapsstijl moet gebruiken. U heeft achter-
grondkennis van motiverende factoren, het gedrag en de behoeften 
van uw medewerkers. U beschikt over praktische tips die u meteen  
in de praktijk toe kunt passen.

Programma
De eendaagse cursus Leidinggeven en motiveren biedt een  
prima basis om met succes deel te nemen aan onze training  
Effectief leidinggeven.
Het programma bestaat uit de volgende onderwerpen:
•	 Motiveren.
•	 Persoonlijkheid van mensen.
•	 Leiderschapsstijlen.

Deelnemers
Deze basiscursus is voor u bestemd, leidinggevende (chef, bedrijfs-
leider of afdelingshoofd) in een middelgroot- of kleiner bedrijf,  
wanneer u wilt groeien in de competenties leidinggeven en motiveren.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen van ca. 2,5 uur. De prijs voor  
leden van MKB-Nederland is € 365,- en voor niet-leden € 395,-  
per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van  
€ 35,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangements- 
kosten. Voor cursussen met één dagdeel per dag zijn de 
 arrangementskosten € 5,- per dagdeel.

Leiderschap en leidinggeven
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Voorburg 19 april 10:00 - 16:00

Soest 4 juni 10:00 - 16:00

Eindhoven 1 oktober 10:00 - 16:00

Den Haag 24 oktober 10:00 - 16:00

Utrecht 7 november 10:00 - 16:00

Assen 25 november 10:00 - 16:00

2014
Capelle aan den IJssel 3 maart 10:00 - 16:00

Zwolle 28 maart 10:00 - 16:00

Amsterdam 10 april 10:00 - 16:00

Amersfoort 24 april 10:00 - 16:00

Leidinggeven aan  
generatie Y
U weet waar het over gaat? U heeft ook jonge,  
eigenwijze medewerkers in dienst, die doen waar  
ze zin in hebben en zich niets aantrekken van  
de hiërarchie binnen uw bedrijf? Die msn’en,  
twitteren, pingen en facebooken in de tijd van de  
baas? Hoe kunt u uw stijl van leidinggeven zo  
afstemmen op generatie Y (geboren tussen 1981  
en 2000), dat u deze zelfbewuste medewerkers tot  
hun recht laat komen, zodat ze zich maximaal  
inzetten? Dat leert u in deze training.

Doelstelling
U heeft beter inzicht in de beweegredenen van generatie Y en kunt  
omgaan met de persoonlijkheid en de belangen van de jongere  
medewerker. U beschikt over sterker ontwikkelde communicatieve   
vaardigheden en weet uw jongere medewerker beter te motiveren.

Programma
De oefeningen met praktijksimulaties worden afgewisseld met  
theorie. Er is voldoende ruimte om ervaringen met andere  
deelnemers uit te wisselen. Tijdens de training Leidinggeven  
aan generatie Y komen de volgende onderwerpen aan bod:
•	 Kenmerken van generatie Y.
•	 Motiveren van generatie Y.
•	 Toepassen van de geschikte leiderschapsstijl.
•	 Coachend leidinggeven aan de jongere medewerker.

Deelnemers
De training is bestemd voor u, ondernemer, directeur of leiding-
gevende (chef, bedrijfsleider of afdelingshoofd) die zijn of haar  
kennis en inzicht over leidinggeven verder wil ontwikkelen.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 2 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 365,- en voor niet-leden € 395,- per deelnemer.  
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 20,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.
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John Appelman
directeur L’Arcade Administraties-Belastingen BV,  
Heerhugowaard volgde de cursus Arbeidsrecht en  
arbeidsvoorwaarden

Ontslagvergunningen en -procedures zijn zeer actueel.  

We zochten een opleidingspartner die ons de nodige  

verdieping op dit terrein kon bieden en kwamen bij  

MKB Cursus & Training uit. De kleinschaligheid van de  

cursus zorgt ervoor dat je heel gericht met de trainer  

kunt communiceren. Ook de onderwerpen zijn concreet,  

zoals werkkostenregelingen en ontbindingsovereenkomsten.  

‘k Heb het cursusboek nu binnen handbereik liggen! 



Algemeen management Arbeidsrecht Arbeidsvoorwaarden
Coachend leidinggeven Debiteu-
renbeheer Doorgroeien na de start  Financ
eel Basiskennis Financieel ma-
nagement Klantgericht denken en handelen Klantgericht verko
pen Klantvriendelijk telefone
renLiedinggeven en motivere
Marktgericht Communiceren
Middle management Notule-
ren  Onderhandelen 
Personeelsgesprekken Perso
neelsmanagement Presenteren Resultaatgericht vergade-ren Succesvol Telefonisch verkopen
Vakantieregelingen Gedragsco-
des Langer werken LeeftijdsTe
rugdringen van verzuim Time 
Management Train de trainer 
Verkoop en acquisitie Werving en 
selectie Algemeen management Arbeidsrecht Arbeidsvoor-
waarden Coachend leidinggeven De
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Financiën
Kennis en vaardigheden op tal van gebieden zijn nodig  

om een bedrijf, een organisatie of een afdeling effectief  

en efficiënt te laten functioneren. Financiën bepalen echter  

op termijn altijd het bestaansrecht en het succes.
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Amsterdam 15 april 09:00 - 17:30

Lelystad 18 april 09:00 - 17:30

Heiloo (NH) 6, 13, 27 mei 19:30 - 22:00

Soest 7, 14, 21 mei 13:30 - 16:00

Voorburg 15, 22, 29 mei 13:30 - 16:00

Gouda 24, 31 juli; 7 augustus 13:30 - 16:00

Eindhoven 13 augustus 09:00 - 17:30

Amersfoort 16 augustus 09:00 - 17:30

Sassenheim 21 augustus 09:00 - 17:30

Roermond 29 augustus 09:00 - 17:30

Haarlem 2 september 09:00 - 17:30

Delft 3 september 09:00 - 17:30

Venlo 5 september 09:00 - 17:30

Capelle aan den IJssel 6 september 09:00 - 17:30

Zaltbommel 9 september 09:00 - 17:30

Eerbeek (GLD) 11 september 09:00 - 17:30

Exloo (DR) 13 september 09:00 - 17:30

Leeuwarden 24 september 09:00 - 17:30

Arnhem 26 september 09:00 - 17:30

Utrecht 27 september 09:00 - 17:30

Bergen op Zoom 30 september 09:00 - 17:30

Papendrecht 7 oktober 09:00 - 17:30

Paterswolde 10 oktober 09:00 - 17:30

Breda 24 oktober 09:00 - 17:30

Amsterdam 28 oktober 09:00 - 17:30
Terugkomdagdeel 2013
Sassenheim 5 november 09:00 - 12:00

Eerbeek (GLD) 14 november 09:00 - 12:00

Utrecht 20 november 09:00 - 12:00

Zwolle 29 november 09:00 - 12:00
2014
Eemnes 13 januari 09:00 - 17:30

Capelle aan den IJssel 23 januari 09:00 - 17:30

Paterswolde 4 februari 09:00 - 17:30

Deurningen (OV) 7 februari 09:00 - 17:30

Amersfoort 6 maart 09:00 - 17:30

Assen 11 maart 09:00 - 17:30

Venlo 17 maart 09:00 - 17:30

Bergen op Zoom 21 maart 09:00 - 17:30
Terugkomdagdeel 2014
Deurningen (GLD) 7 april 09:00 - 12:00

Capelle aan den IJssel 25 april 09:00 - 12:00

Amsterdam 23 juni 09:00 - 12:00

Utrecht 26 juni 09:00 - 12:00

Bedrijfsfinanciën in de praktijk 
Wordt u geconfronteerd met financiële begrippen 
waar u niet dagelijks mee te maken hebt, zoals  
balans en resultatenrekening? Vraagt u zich wel 
eens af hoe u al die informatie over uw bedrijf  
moet beoordelen? Weet u wanneer er sprake is  
van een gezonde financiële situatie? En welke  
bedrijfsvormen belastingtechnisch interessant  
zijn? Twijfelt u over het antwoord, dan is deze  
cursus een aanrader voor u!

Doelstelling
U krijgt inzicht in de belangrijkste financiële gegevens van uw eigen 
bedrijf. U kunt eenvoudige financiële analyses maken en knelpunten 
opsporen. U bent in staat de waarde van kengetallen te beoordelen.  
U doet kennis op over zakelijke belasting en gangbare begrippen.  
U leert ook:
•	 De basisprincipes van boekhouden.
•	 De relatie tussen Balans en Winst-en-verliesrekening begrijpen.
•	 Vergelijkingen maken tussen uw cijfers en branchegemiddelde.

Programma
Hebt u deze cursus met goed gevolg doorlopen dan bent u een 
geschikte kandidaat voor de vervolgcursus Management uw 
bedrijfsfinanciën, die vaak aansluitend in dezelfde regio wordt 
georganiseerd. De cursus Bedrijfsfinanciën in de praktijk stelt 
onderstaande onderwerpen aan de orde:
•	 De balans: indeling, beoordeling en ontwikkelingen.
•	 Beoordeling winst-en-verliesrekening.
•	 Cashflow.
•	 Exploitatie: rekening, ontwikkeling en begroting.
•	 Ondernemingsvormen.
•	 Belastingdruk BV en EZ.

Deelnemers
Deze cursus is voor u bestemd wanneer u op financieel gebied  
de essentiële basiskennis mist en die graag wilt verwerven.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 opeenvolgende (lange) dagdelen. De prijs per 
deelnemer is € 375,- voor leden van MKB-Nederland en € 399,- voor 
niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van  
€ 35,- voor cursusmateriaal en € 19,75 per dag arrangementskosten. 

Terugkomdagdeel
Op een aantal locaties wordt later in het seizoen een terugkomdag-
deel georganiseerd. U heeft intussen geoefend met de opdrachten 
en een aantal zaken in de praktijk toegepast. Maar u wil nog een keer 
sparren met de cursusleider en uw medecursisten. De prijs per deel-
nemer is € 175,-. Als u zich gelijktijdig met de cursus Bedrijfsfinanciën 
in de praktijk voor dit terugkomdagdeel inschrijft, is de prijs slechts  
€ 125,-. Deze bedragen zijn exclusief BTW en € 5,- arrangements-
kosten.

Financiën
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Amsterdam 6, 13, 27 mei; 3 juni 13:30 - 17:00

Beekbergen (GLD) 7, 14 mei 09:00 - 17:00

Maastricht 16, 23 mei 09:00 - 17:00

Zwolle 22, 29 mei; 5, 12, 19 juni 19:30 - 22:00

Eindhoven 27 mei; 3 juni 09:00 - 17:00

Sassenheim 4, 11, 18, 25 juni; 2 juli 19:30 - 22:00

Utrecht 13, 20 juni 09:00 - 17:00

Paterswolde 20, 27 september 09:00 - 17:00

Breda 25 september;  
2, 9, 23 oktober

13:30 - 17:00

Goes 30 september; 7 oktober 09:00 - 17:00

Haarlem 1, 8, 15, 29 oktober 13:30 - 17:00

Zwolle 4, 11 oktober 09:00 - 17:00

Papendrecht 24, 31 oktober 09:00 - 17:00

Sassenheim 28 oktober; 4 november 09:00 - 17:00

Delft 29 oktober;  
5, 12, 19 november

13:30 - 17:00

Capelle aan den IJssel 30 oktober;  
6, 13, 20, 27 november

19:30 - 22:00

Exloo (DR) 1, 8, 15, 22 november 13:30 - 17:00

Zwolle 7, 14 november 09:00 - 17:00

Amsterdam 11, 18, 25 november;  
2, 9 december

19:30 - 22:00

Roermond 21, 28 november 09:00 - 17:00

Utrecht 26 november;  
3, 10, 17 december

13:30 - 17:00

Arnhem 4, 11 december 09:00 - 17:00

Amersfoort 12, 19 december 09:00 - 17:00

2014
Dordrecht 21, 28 januari 09:00 - 17:00

Amsterdam 5, 12 februari 09:00 - 17:00

Eindhoven 25 februari; 11 maart 09:00 - 17:00

Capelle aan den IJssel 5, 12 maart 09:00 - 17:00

Deurningen (OV) 20, 27 maart 09:00 - 17:00

Paterswolde 24, 31 maart 09:00 - 17:00

Breda 3, 10 april 09:00 - 17:00

Wijk aan Zee (NH) 7, 14 april 09:00 - 17:00

Venlo 16, 23 april 09:00 - 17:00

Goes 8, 15 mei 09:00 - 17:00

Eerbeek (GLD) 19, 26 mei 09:00 - 17:00

Den Haag/Voorburg 20, 27 juni 09:00 - 17:00

Utrecht 23, 30 juni 09:00 - 17:00

Heiloo (NH) 25 juni; 2 juli 09:00 - 17:00

Manage uw bedrijfsfinanciën 
U bent niet iemand die op de accountant moet  
wachten om de winstenverliesrekening te  
kunnen interpreteren. Maar uw bedrijfsresultaten  
analyseren, controleren en verbeteren, dat is een 
ander verhaal. Deze cursus is erop gericht om  uw 
ondernemingsresultaten te verbeteren. Wij pakken 
dit structureel en systematisch aan met behulp van 
het INKmanagementmodel. Dit model is ontwikkeld  
door het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). 
Inmiddels wordt het model door veel organisaties 
(profit en nonprofit) met succes gebruikt om hun 
prestaties te verbeteren. 

Doelstelling
U krijgt inzicht in de werking van uw organisatie en de weerslag 
daarvan op uw jaarcijfers. U leert hoe u de jaarcijfers kunt gebruiken 
om uw organisatie te verbeteren. U optimaliseert uw ondernemings-
resultaten door het gebruik van financiële instrumenten en stuurt uw 
organisatie door gebruik te maken van het INK model.

Programma
We gaan tijdens de cursus bekijken wat het INK model inhoudt en hoe 
u dit model kunt gebruiken om binnen uw organisatie de resultaten te 
verbeteren.
Niet hoogdravend, maar heel praktisch en direct toepasbaar.
Ook de achterliggende principes van het INK model komen aan bod.

Vanuit het belangrijkste resultaatsgebied ‘de behaalde ondernemings-
resultaten’ gaan wij met elkaar bekijken wat er organisatorisch beter 
kan zodat de resultaten van uw onderneming verbeteren.

Mist u essentiële basiskennis, dan kunt u eerst onze cursus  
Bedrijfsfinanciën in de praktijk volgen. De cursus Manage uw 
bedrijfsfinanciën behandelt de onderstaande onderwerpen:
•	 Bedrijfsfinanciën als resultaatsgebied binnen het INK model.
•	 Het INK managementmodel.
•	 Waardebepaling onderneming.
•	 Analyse financiële positie.
•	 Exploitatie-analyse.
•	 Break-even analyse.
•	 Rentabiliteitsratio’s.
•	 Investeringsscenario’s.
•	 Begroten en budgetteren.

Deelnemers
De cursus is voor u bestemd, ondernemer, directeur of manager in 
het midden- en kleinbedrijf of voor u, medewerker die met financieel 
management te maken heeft.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit vier (lange) dagdelen, verdeeld over twee 
dagen. De cursus bestaat uit 5 dagdelen. De prijs voor leden van 
MKB-Nederland is € 549,- en voor niet-leden € 599,- per deelnemer.
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 35,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten. Voor cursussen
met één dagdeel per dag zijn de arrangementskosten € 5,- per
dagdeel.
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Eemnes 19 april 09:30 - 16:00

Eindhoven 24 april 09:30 - 16:00

Delft 6 mei 09:30 - 16:00

Papendrecht 23 mei 09:30 - 16:00

Utrecht 3 juni 09:30 - 16:00

Haarlem 26 juli 09:30 - 16:00

Delft 30 juli 09:30 - 16:00

Gouda 27 augustus 09:30 - 16:00

Zwolle 2 september 09:30 - 16:00

Tilburg 5 september 09:30 - 16:00

Roermond 10 september 09:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 18 september 09:30 - 16:00

Beekbergen (GLD) 26 september 09:30 - 16:00

Sassenheim 1 oktober 09:30 - 16:00

Zaltbommel 10 oktober 09:30 - 16:00

Deurningen (OV) 15 oktober 09:30 - 16:00

Assen 28 oktober 09:30 - 16:00

Amsterdam 31 oktober 09:30 - 16:00

Bergen op Zoom 5 november 09:30 - 16:00

Utrecht 21 november 09:30 - 16:00

2014
Heiloo (NH) 16 januari 09:30 - 16:00

Almelo 28 januari 09:30 - 16:00

Den Haag/Voorburg 12 februari 09:30 - 16:00

Bergen op Zoom 25 februari 09:30 - 16:00

Amsterdam 13 maart 09:30 - 16:00

Venlo 19 maart 09:30 - 16:00

Eerbeek (GLD) 25 maart 09:30 - 16:00

Paterswolde 3 april 09:30 - 16:00

Eemnes 14 april 09:30 - 16:00

Eindhoven 24 april 09:30 - 16:00

Delft 9 mei 09:30 - 16:00

Dordrecht 14 mei 09:30 - 16:00

Utrecht 22 mei 09:30 - 16:00

Debiteurenbeheer en  
telefonisch incasseren
U wilt geen renteverlies lijden. U wilt uw cashflow 
niet in gevaar brengen. U wilt daarom elk betalings
risico uitsluiten. Maar hoe leidt u een goed en  
verantwoord credit managementbeleid? En hoe  
verandert u het betaalgedrag van uw debiteuren  
zonder de relatie onder druk te zetten? De telefoon 
is een ideaal instrument om uw openstaande  
vorderingen te incasseren. Tijdens deze training 
leert u op een praktijkgerichte manier de tele
fonische benadering effectief in te zetten.

Doelstelling
U verbetert uw vaardigheden en verwerft kennis op het gebied van 
debiteurenbeheer en telefonische incasso. U voert uw debiteuren-
beheer goed, snel en efficiënt uit. U verkleint uw risico’s en verlaagt 
uw debiteurkosten.

Programma
De training Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren  
behandelt de volgende onderwerpen:
•	 Het belang en de voordelen van debiteurenbeheer.
•	 Verschillende credit management producten.
•	 De gespreksopbouw van het incassogesprek.
•	 Omgaan met weerstanden en smoezen.
•	 Effectief vragen stellen.
•	 Omgaan met lastig gedrag van debiteuren.
•	 De afronding en afsluiting van het gesprek.

Deelnemers
Deze training is voor u bestemd, ondernemer of medewerker die 
(mede)verantwoordelijk is voor een verantwoord debiteurenbeheer 
en die zijn of haar vaardigheden wil verbeteren om openstaande 
vorderingen (sneller) te incasseren.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen van ca. 2,5 uur. De prijs voor  
leden van MKB-Nederland is € 375,- en voor niet-leden € 399,-  
per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 30,-  
voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Financiën
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Heiloo (NH) 14 mei 09:30 - 16:00

Eindhoven 29 mei 09:30 - 16:00

Utrecht 19 juni 09:30 - 16:00

Zwolle 25 november 09:30 - 16:00

Zaltbommel 27 november 09:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 3 december 09:30 - 16:00

Utrecht 11 december 09:30 - 16:00

2014
Amsterdam 7 mei 09:30 - 16:00

Eindhoven 19 mei 09:30 - 16:00

Utrecht 5 juni 09:30 - 16:00

Eerbeek (GLD) 11 juni 09:30 - 16:00

Vervolgtraining Debiteuren
beheer en telefonisch  
incasseren
Tijdens de vervolgtraining Debiteurenbeheer en telefonisch 
incasseren ligt het accent op praktische oefening en toepassing  
van de tijdens de basistraining opgedane kennis. Op verzoek van  
cursisten wordt er veel geoefend in telefonisch incasseren.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen. De prijs voor  
leden van MKB-Nederland is € 375,- en voor niet-leden € 399,-  
per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW en € 19,75 per dag  
arrangementskosten.
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Den Bosch 11 juni 09:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 27 juni 09:30 - 16:00

Zwolle 8 november 09:30 - 16:00

Amsterdam 11 november 09:30 - 16:00

Breda 19 november 09:30 - 16:00

Utrecht 29 november 09:30 - 16:00

2014
Eerbeek (GLD) 12 juni 09:30 - 16:00

Utrecht 17 juni 09:30 - 16:00

Amsterdam 30 juni 09:30 - 16:00

Financiën

Juridische aspecten van  
debiteurenbeheer
Een leverancier speelt zelf een grote rol in het  
slagen van een (juridische) incassoprocedure  
als een factuur niet wordt betaald door een klant.
Tijdens deze training leert u op een praktijk 
gerichte manier over de belangrijkste juridische  
onderwerpen die van toepassing zijn bij het  
dagelijkse debiteurenbeheer. Met deze kennis  
leert u vanuit juridisch oogpunt de belangrijkste 
aspecten van verantwoord zakendoen. Daarnaast 
gebruikt u de opgedane kennis in de gesprekken  
met klanten, collega’s of de incassointermediair 
(incassobureau, deurwaarder, advocaat).

Doelstelling
U leert de belangrijkste kenmerken over aansprakelijkheid,  
dossiervorming, juridische (incasso)procedures en de insolventie- 
wet (faillissement en wettelijke schuldsanering). U vermindert het 
aantal afschrijvingen en u vergroot de kans van slagen van het  
incassotraject.

Programma
De training Juridische aspecten van debiteurenbeheer  
behandelt de volgende onderwerpen:
•	 Nederlandse rechtsvormen en aansprakelijkheid.
•	 Het belang van dossieropbouw en algemene voorwaarden.
•	  De overdracht naar het incassobureau, deurwaarder of  

advocaat.
•	 Juridische procedures en beslaglegging.
•	  Faillissementsrecht en de Wet Schuldsanering Natuurlijke 

Personen.

Deelnemers
Deze training is bestemd voor u, ondernemer en medewerker.  
U bent (mede) verantwoordelijk voor een verantwoord beheer  
van debiteuren. De training is een goede aanvulling op de training 
Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren en de vervolgtraining.  
U kunt zich echter ook inschrijven voor de ‘juridische’ training als  
u deze trainingen niet heeft gevolgd.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 2 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 375,- en voor niet-leden € 399,- per deelnemer.  
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 30,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.
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Zwolle 16 september 14:00 - 17:00

Breda 26 september 14:00 - 17:00

Utrecht 9 oktober 14:00 - 17:00

2014
Eerbeek (GLD) 3 maart 14:00 - 17:00

Den Haag 12 maart 14:00 - 17:00

Utrecht 21 maart 14:00 - 17:00

Beter rendement tijdens crisis
Hoe kunt u als ondernemer uw cijfers gebruiken  
om de gevolgen van de crisis voor uw bedrijf in te 
schatten en beter te lijf te gaan?

In deze korte cursus worden vier belangrijke financiële maatstaven 
besproken die u zelf uit uw administratie kunt halen. U kunt hiermee 
snel een goede inschatting maken in hoeverre uw bedrijf gevoelig is 
voor de gevolgen van de crisis.

We bespreken deze vier belangrijke graadmeters zodat die u een 
goed beeld geven over de financiële positie van uw bedrijf. Vervolgens 
kunt u met enkele eenvoudige berekeningen zelf controleren in hoe-
verre uw bedrijf erg kwetsbaar is, of juist stevig in de schoenen staat.

Tevens zullen we enkele oplossingen bespreken die u mogelijk zou 
kunnen toepassen. 

Programma
Kostenverhouding
•	 Hoe is de verhouding tussen de vaste lasten en overige kosten?
•	 Hoe kan ik deze kostenverhouding verbeteren?
•	  Kan ik met mijn bedrijf flexibel inspelen op omzet-

veranderingen?

Financieringsverhouding (solvabiliteit)
•	 Hoe zal de bank omgaan met mijn huidige financieringen?
•	  Verkeer ik in de gevarenzone? Of ben ik nog steeds  

kredietwaardig?
•	 Hoe kan ik mijn solvabiliteit verbeteren?

Betalingscapaciteit (liquiditeit)
•	 Ben ik nog in staat op tijd mijn schulden te betalen?
•	 Betalen mijn klanten steeds slechter?
•	  De liquiditeit wordt bepaald door de kasstroom van het bedrijf. 

Hoe kan ik deze kasstroom verbeteren?

Break-even analyse (wanneer speel ik quitte?)
•	 Bij welke omzetomvang heb ik geen winst en geen verlies?
•	 Hoever ben ik van dit punt af? Komt het dichterbij?
•	 Wanneer kom ik in de gevarenzone? 

Deelnemers 
De cursus is voor u bestemd, ondernemer, directeur of manager in 
het midden- en kleinbedrijf of voor u, medewerker die met financieel 
management te maken heeft. 

Data, plaats en prijs 
De training bestaat uit één dagdeel. De prijs per deelnemer is € 189, - 
voor leden van MKB-Nederland en € 199, - voor niet-leden. Dit bedrag 
is exclusief BTW en een bijdrage van € 5,- voor arrangementskosten.



 (015) 219 13 90
Inschrijven: formulier op pagina 89

of via www.mkbct.nl
28

2013
Utrecht 20 juni 14:00 - 16:30

Amsterdam 4 november 14:00 - 16:30

Zwolle 13 november 14:00 - 16:30

Utrecht 21 november 14:00 - 16:30

2014
Zwolle 10 maart 14:00 - 16:30

Bergen op Zoom 20 maart 14:00 - 16:30

Utrecht 31 maart 14:00 - 16:30

Den Haag/Voorburg 7 april 14:00 - 16:30

Financiën

Succesvol financieren
Hoe komt u (nog) aan krediet?

U als ondernemer worstelt met de vraag ‘Hoe kom  
ik aan krediet?’ Krediet dat u hard nodig heeft om  
de bedrijfsexploitatie te verbeteren of succesvol  
voort te zetten. In deze korte, praktische training 
‘Succesvol financieren’ staat het indienen van een 
succesvolle kredietaanvraag centraal. Ook wordt 
duidelijk hoe een bank uw kredietaanvraag beoor
deelt.

Doelstelling
U bent in staat een positieve invloed op de uiteindelijke krediet-
beslissing uit te oefenen en u benut de mogelijkheden tot een  
structureel verlagen van de kredietkosten. U acteert onafhankelijker 
van de bank. U wordt een gelijkwaardige gesprekspartner van de 
bank.

Programma
Tijdens de training Succesvol financieren worden de volgende  
onderwerpen behandeld:
•	 De wijze waarop de bank u beoordeelt als ondernemer.
•	  Aandachtspunten voor het indienen van een financierings-

aanvraag.
•	 Hoe het kredietproces bij de bank werkt.
•	 De zekerheden die u eventueel kunt en wilt bieden.
•	 Het beheren van uw kasstromen.
•	 Het verlagen van uw kredietkosten.
•	  Alternatieve mogelijkheden voor het geval de bank niet wil of 

niet kan financieren.
•	  Hoe de overheid u tegemoet kan komen bij de financiering van 

uw bedrijfsactiviteiten.

Deelnemers
De cursus is voor u bestemd, ondernemer in het midden- en klein-
bedrijf. U heeft binnenkort krediet nodig. Of u heeft een krediet bij  
de bank en wil nagaan of de condities en voorwaarden optimaal zijn 
en eventueel voor verbetering in aanmerking komen.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 1 dagdeel. De prijs voor leden van MKB- 
Nederland is € 199,- en voor niet-leden € 215,- per deelnemer.  
Dit bedrag is exclusief BTW en een bijdrage van € 5,- voor  
arrangementskosten.
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Personeel
Kennis, vaardigheden en techniek zijn belangrijke factoren 

die het succes van uw bedrijf of organisatie bepalen.  

Het personeel, de menselijke factor, moet alle andere  

zaken vorm en inhoud geven. Vaak is personeel de door-

slaggevende factor.
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Tiel 24 april 10:00 - 16:00

Bergen op Zoom 7 mei 10:00 - 16:00

Eemnes 16, 23 mei 19:30 - 22:00

Eindhoven 4 september 10:00 - 16:00

Paterswolde 10 september 10:00 - 16:00

Bergen op Zoom 18 september 10:00 - 16:00

Amsterdam 23 september 10:00 - 16:00

Amersfoort 2, 9 oktober 19:30 - 22:00

Eerbeek (GLD) 4, 11 oktober 19:30 - 22:00

Papendrecht 28 oktober 10:00 - 16:00

Roermond 30 oktober 10:00 - 16:00

Zwolle 4 november 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 13 november 10:00 - 16:00

Haarlem 19, 26 november 19:30 - 22:00

Utrecht 9 december 10:00 - 16:00

2014
Goes 15 januari 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 27 januari 10:00 - 16:00

Tiel 30 januari 10:00 - 16:00

Maastricht 5 februari 10:00 - 16:00

Deurningen (OV) 11 maart 10:00 - 16:00

Amsterdam 13, 20 maart 19:30 - 22:00

Dordrecht 18 maart 10:00 - 16:00

Paterswolde 3 april 10:00 - 16:00

Den Bosch 8 april 10:00 - 16:00

Heiloo (NH) 24 april 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 8, 15 mei 19:30 - 22:00

Utrecht 24 juni 10:00 - 16:00

Arbeidsrecht
U heeft personeel in dienst? Dan krijgt u vroeg of 
laat te maken met situaties waarbij de rechtspositie 
van werkgever en werknemer een rol speelt.  
Mist u inzicht in de juridische aspecten van de  
arbeidsverhouding? U wilt uzelf voor uitglijders 
behoeden en beslagen ten ijs komen? Dan is deze 
cursus een must. Door de perfecte combinatie van 
theorie en praktijk krijgt u inzicht in de verschil
lende facetten van het arbeidsrecht.

Doelstelling
U hebt begrip van het arbeidsrecht en kunt praktijksituaties aan.  
U bent ook in staat in te schatten wanneer u beter een deskundige 
kunt inschakelen.

Programma
Bij alle onderwerpen kunt u de eigen arbeidsrechtelijke problemen 
inbrengen. De bijbehorende cursusmap dient als naslagwerk. In de 
cursus Arbeidsrecht behandelen we de volgende onderwerpen:
•	 Welke vormen van arbeidsovereenkomsten zijn er?
•	 Hoe kunt u omgaan met zieke werknemers?
•	 Hoe kunt u omgaan met disfunctionerende werknemers?
•	 Op welke wijzen kunt u een dienstverband beëindigen?

Deelnemers
De cursus is bestemd voor u, ondernemer of stafmedewerker,  
die praktische kennis over arbeidsrecht wil verwerven.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen van ca. 2,5 uur. De prijs voor  
leden van MKB-Nederland is € 365,- en voor niet-leden € 395,-  
per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van  
€ 40,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangements- 
kosten. Voor cursussen met één dagdeel per dag zijn de arrange-
mentskosten € 5,- per dagdeel.

Personeel
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Zwolle 17 april 10:00 - 16:00

Heiloo (NH) 10 september 10:00 - 16:00

Zwolle 16 september 10:00 - 16:00

Rotterdam 25 september 10:00 - 16:00

Rosmalen 3 oktober 10:00 - 16:00

Utrecht 15 oktober 10:00 - 16:00

2014
Den Haag/Voorburg 1 april 10:00 - 16:00

Breda 10 april 10:00 - 16:00

Amsterdam 23 april 10:00 - 16:00

Zwolle 7 mei 10:00 - 16:00

Utrecht 16 mei 10:00 - 16:00

Arbeidsvoorwaarden en  
belonen
U weet als geen ander hoe belangrijk een goed  
arbeidsvoorwaardenbeleid is, maar welke keuzes 
zijn daarin essentieel? Welke beloningsmethodiek 
kunt u het best wanneer inzetten? Welke actuele 
systemen en regelingen moet u toepassen?  
Kortom, wat maakt u een aantrekkelijk werkgever? 
Deze cursus belicht een belangrijk onderdeel van uw 
personeelsmanagement en helpt u de juiste keuzes 
te maken, met bijzondere aandacht voor variabel 
belonen.

Doelstelling
U krijgt inzicht in arbeidsvoorwaarden, in beloningsmethodieken en  
de wijze waarop die in uw bedrijf het beste kunnen worden ingezet, 
toegesneden op het midden- en kleinbedrijf.

Programma
De cursus Arbeidsvoorwaarden en belonen behandelt de  
volgende onderwerpen:
•	 Beter betalen: wat levert dat op?
•	 Belonen is meer dan het geven van salaris.
•	 Wat zijn redelijke verschillen in beloning tussen medewerkers?
•	 Hoe pakken we prestatiebeloning op een goede manier aan?
•	  Basisprincipes en presentatie van geschikte systemen en 

regelingen voor het mkb.
•	  Hoe gaan we om met de beloning van oudere, zieke of  

arbeidsongeschikte medewerkers?
•	  Welke arbeidsvoorwaarden maken een werkgever  

aantrekkelijk?
•	  Welke wettelijke bepalingen gelden bij aanpassing van de 

beloning?

Deelnemers
Deze cursus is bestemd voor u, ondernemer of medewerker, belast 
met personeelszaken.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 365,- en voor niet-leden € 395,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 35,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Kitty Rommers
Stichting Ontwikkelcentrum
Teammanager van de backoffice

Eind november 2011 volgde ik de cursus ‘Arbeidsvoor-
waarden en belonen’. Ik wilde meer weten over andere
manieren van beloning van het personeel. Ik zocht
variaties op het maandelijks storten van het salaris.  
Samen met vier andere cursisten volgde ik deze  
training. Vanwege het kleine aantal deelnemers paste 
de trainer het cursusmateriaal aan; het was een echte 
maatwerkcursus. Er werd direct op onze wensen  
ingespeeld. Dat is erg prettig. Het cursusmateriaal 
kreeg ik in een map mee naar huis. Hierdoor kon ik de 
behandelde stof nog eens op mijn gemak nalezen.
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Goes 17, 24 april 09:30 - 16:00

Assen 6, 13 mei 09:30 - 16:00

Venlo 7, 14 mei 09:30 - 16:00

Amsterdam 22, 29 mei 09:30 - 16:00

Oisterwijk 3, 10 juni 09:30 - 16:00

Utrecht 19, 26 juni 09:30 - 16:00

Den Haag 3, 10 september 09:30 - 16:00

Beekbergen (GLD) 12, 19 september 09:30 - 16:00

Drachten 16, 23 september 09:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 30 september; 7 oktober 09:30 - 16:00

Sassenheim 3, 10 oktober 09:30 - 16:00

Roermond 23, 30 oktober 09:30 - 16:00

Amsterdam 6, 13 november 09:30 - 16:00

Eindhoven 8, 15 november 09:30 - 16:00

Zwolle 18, 25 november 09:30 - 16:00

Goes 19, 26 november 09:30 - 16:00

Papendrecht 21, 28 november 09:30 - 16:00

Utrecht 4, 11 december 09:30 - 16:00

2014
Dordrecht 4, 11 februari 09:30 - 16:00

Den Haag/Voorburg 3, 10 maart 09:30 - 16:00

Zwolle 6, 13 maart 09:30 - 16:00

Arnhem 19, 26 maart 09:30 - 16:00

Wijk aan Zee (NH) 24, 31 maart 09:30 - 16:00

Bergen op Zoom 3, 10 april 09:30 - 16:00

Assen 8, 15 april 09:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 16, 23 april 09:30 - 16:00

Roermond 7, 14 mei 09:30 - 16:00

Amsterdam 19, 26 mei 09:30 - 16:00

Breda 4, 11 juni 09:30 - 16:00

Utrecht 19, 26 juni 09:30 - 16:00

Personeel

Personeelsgesprekken
Eigentijds personeelsmanagement vraagt om  
effectieve functionerings en beoordelingsge
sprekken. Maar hoe voert u die? Kunt u zakelijk zijn, 
zonder de menselijkheid uit het oog te verliezen? 
Vindt u het gemakkelijk om kritisch opbouwend te 
zijn? Bent u in staat het functioneren en de samen
werking op een motiverende manier te bespreken? 
Deze training verbetert uw communicatievaardig
heden.

Doelstelling
U kunt de juiste aanpak hanteren voor al uw personeelsgesprekken.  
Bij een functionerings- of beoordelingsgesprek weet u het wat, 
waarom en hoe van het gesprek aan uw medewerker uit te leggen.  
U bent in staat het gesprek tactvol en zelfverzekerd te voeren.

Programma
De training Personeelsgesprekken behandelt de volgende onder-
werpen in een tweedaagse opzet, waarbij uw praktijksituatie  
centraal staat:
•	 Communicatie; het effectief en efficiënt vragen en luisteren.
•	  Theorie en praktijk van gesprekken met medewerkers, zoals 

motivatiegesprek, probleemoplossend gesprek, correctie-
gesprek, disciplinaire maatregelen en slechtnieuwsgesprek.

•	 Functioneringsgesprek.
•	 Beoordelingsgesprek.
•	 Werkoverleg.

Deelnemers
Deze training is bestemd voor u, ondernemer of leidinggevende,  
die de communicatie en afstemming met medewerkers over het  
functioneren wil verbeteren, en daarbij gebruik wil maken van  
beoordelingssystemen en functioneringsgesprekken.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 4 dagdelen. De prijs voor leden van MKB-
Nederland is € 645,- en voor niet-leden € 695,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 35,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Wilma Schiffers
leidinggevende Kindcentrum Pino, Almere

Onze functioneringsgesprekken verliepen stroef.  
Ze eindigden vaak met het gevoel dat we niets waren 
opgeschoten. Tijdens de training waaraan mijn collega 
en ik deelnamen, bleek dat we veel meer betrokkenheid 
konden creëren. Vertel een medewerker maar wat 
constant verzuim voor jou als leidinggevende betekent. 
Laat hem of haar zelf oplossingen aandragen.  
De concrete handvatten die we kregen aangereikt 
werken écht.
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Bergen op Zoom 8, 15 mei 09:00 - 17:00

Eerbeek (GLD) 14, 21, 28 mei; 4 juni  13:30 - 17:00

Maastricht 10, 17 juni 09:00 - 17:00

Utrecht 19, 26 juni 09:00 - 17:00

Zaltbommel 3, 10, 17, 24 september  13:30 - 17:00

Heiloo (NH) 5, 12 september 09:00 - 17:00

Amsterdam 25 september;  
2, 9, 16 oktober

 13:30 - 17:00

Zwolle 17, 31 oktober 09:00 - 17:00

Breda 21, 28 oktober 09:00 - 17:00

Exloo (DR) 4, 11 november 09:00 - 17:00

Capelle aan den IJssel 7, 14, 21, 28 november  13:30 - 17:00

Utrecht 22, 29 november 09:00 - 17:00

2014
Deurningen (OV) 6, 13 februari 09:00 - 17:00

Delft 11, 25 februari; 11, 18 maart  13:30 - 17:00

Paterswolde 13, 20 maart 09:00 - 17:00

Nijmegen 21, 28 maart 09:00 - 17:00

Amsterdam 24, 31 maart; 7, 14 april  13:30 - 17:00

Roermond 1, 8 april 09:00 - 17:00

Dordrecht 3, 10 april 09:00 - 17:00

Wijk aan Zee (NH) 7, 14 mei 09:00 - 17:00

Tilburg 8, 15, 22 mei; 5 juni  13:30 - 17:00

Goes 2, 16, 23, 30 juni  13:30 - 17:00

Utrecht 19, 26 juni 09:00 - 17:00

Personeelsmanagement
U bent van mening dat personeelsmanagement  
belangrijk en veelomvattend is. U bent eigenaar  
of medewerker van een (groeiend) klein of middel
groot bedrijf en u hebt onvoldoende kennis over  
het onderwerp in huis. Wilt u meer weten over de 
kernprincipes van het organiseren, leidinggeven 
en motiveren van medewerkers? Deze basiscursus 
komt aan die behoefte tegemoet.

Doelstelling
U krijgt inzicht in de basisprincipes en de hoofdlijnen van personeels-
management en kunt die toepassen in de eigen praktijksituatie(s).

Programma
Op alle bijeenkomsten is gelegenheid tot uitwisseling van uw  
ervaringen met die van uw groepsgenoten. De cursus Personeels
management behandelt de volgende onderwerpen, waarbij uw 
docent graag uw specifieke vragen beantwoordt:
•	 Wat verstaan we onder personeelsmanagement?
•	 De betekenis van personeelsbeleid binnen het mkb.
•	 De organisatiestructuur en werkverdeling.
•	 Het maken van functiebeschrijvingen.
•	 Werving en selectie.
•	 Het sollicitatiegesprek: waar moet u op letten?
•	 Beloning en arbeidsvoorwaarden.
•	 Korte inleiding over arbeidsrecht.
•	 Ontslag.
•	 (Stijlen van) leidinggeven.
•	 Motiveren.
•	 Functionerings- en beoordelingsgesprek.
•	 Gelijke behandelingswetgeving.

Deelnemers
Deze cursus is zowel bestemd voor u, ondernemer of directeur in  
het midden- en kleinbedrijf, als voor u, medewerker die belast bent 
met het personeelsbeheer.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 5 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 595,- en voor niet-leden € 645,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 40,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten. Voor cursus-
sen met één dagdeel per dag zijn de arrangementskosten € 5,- per 
dagdeel. Cecilia de Cesaris

office manager bij O2 communicatie, Maarssen

Ik heb al veel van de cursus Personeelsmanagement  
in praktijk kunnen brengen. Ik heb inmiddels de  
eindejaarsgesprekken met iedereen achter de rug  
en daarbij kwamen de tips erg goed van pas.
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Capelle aan den IJssel 1 oktober 10:00 - 16:00

Zaltbommel 10 oktober 10:00 - 16:00

Utrecht 29 oktober 10:00 - 16:00

2014
Amsterdam 3 maart 10:00 - 16:00

Dordrecht 3 april 10:00 - 16:00

Utrecht 15 april 10:00 - 16:00

Terugdringen van 
verzuim(kosten)
Waar ligt de oorzaak van het (hoge) verzuim en hoe 
kan ik die positief beïnvloeden? Dat zou u wel eens 
willen weten. Maar ook: hoe bevordert u het welzijn 
van uw medewerkers? Hoe bespaart u verzuim
kosten? Hoe kunt u een verzuimreglement opstellen? 
Hoeveel gezag heeft u in de aanpak van verzuim  
en welke partijen kunnen u ondersteunen in deze 
complexe materie? Allemaal vragen waar deze  
cursus antwoord op geeft!

Doelstelling
U kunt het verzuim en de verzuimkosten positief beïnvloeden door  
de verzuimdrempel te verhogen en de verzuimduur te beperken.  
U bent in staat een verzuimreglement op te stellen en juiste keuzes 
te maken in de selectie en aansturing van partijen die u bijstaan in 
begeleiding of loondoorbetaling zoals Arbodienst en verzekeraar.  
U bent volledig op de hoogte van de wettelijke rechten en plichten van 
de werkgever en werknemer bij ziekte.

Programma
In de cursus Terugdringen van verzuim(kosten) worden de 
volgende onderwerpen behandeld:
•	 Kosten van verzuim.
•	  Hoe ziekteverzuim moet worden bekeken (grijs, wit, zwart, 

duur, frequentie, soorten, omstandigheden en oorzaken).
•	  Analyse van verzuim: verzuimregistratie, waarderen van en 

sturen op cijfers.
•	 Verzuimreglement.
•	 Ziekteverzuim vanuit ARBO.
•	 Ziekteverzuim en machtsmisbruik door de werknemer.
•	 Ziekteverzuim en arbeidsvoorwaarden.
•	 Verzuimgesprekken.
•	 Wet Poortwachter, WIA en overige relevante wetgeving.
•	  Welke Arbodienst? Criteria in keuze, aanbod en kwaliteit en 

hoe deze aan te sturen.
•	  Wel of niet verzekeren en hoe? Criteria in keuze, aanbod en 

kwaliteit.
•	  Ziekteverzuim belicht vanuit de instrumenten van personeels-

management.
•	 Het beheersen en beperken van verzuimkosten.

Deelnemers
Deze cursus is bestemd voor u, ondernemer, leidinggevende en per-
soneelsmanager, wanneer u het ziekteverzuim en de verzuimkosten 
positief wilt kunnen beïnvloeden.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 365,- en voor niet-leden € 395,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 35,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Personeel
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Capelle aan den IJssel 14 november 09:30 - 16:00

Zwolle 19 november 09:30 - 16:00

Utrecht 28 november 09:30 - 16:00

2014
Capelle aan den IJssel 3 april 09:30 - 16:00

Nijmegen 15 april 09:30 - 16:00

Utrecht 25 april 09:30 - 16:00

Werving en selectie
Een goed werving en selectieproces is van  
strategisch belang voor uw onderneming wanneer 
u concurrerend wilt blijven. Het aanwezige talent 
maakt het onderscheid en heeft een directe impact 
op uw bedrijfsresultaat. Lukt het u de juiste mede
werker te werven en te selecteren in lijn met de 
strategie en doelstellingen van uw onderneming? 
Deze training geeft u inzicht in het proces van aan
trekken, selecteren en aanstellen van de geschikte 
kandidaat.

Doelstelling
U heeft inzicht in het proces van werving en selectie en bent in  
staat om de geschikte kandidaat op basis van sollicitatiebrieven te 
selecteren voor een gesprek. U weet hoe u na een of meer gesprek-
ken tot een gefundeerde beslissing kunt komen.

Programma
Om extra vaardigheden te krijgen in het proces van de briefselectie, 
kruipt u tijdens de training zelf in de huid van een sollicitant.
Zo wordt het feitelijke sollicitatiegesprek geoefend. De training  
Werving en selectie behandelt de volgende onderwerpen:
•	 Opbouw personele bezetting in de organisatie.
•	  Vertrek van medewerkers als moment om kritisch naar uw 

bezetting en organisatie te kijken.
•	  De samenstelling van het huidige team en de behoefte aan 

andere kwaliteiten.
•	 De valkuil van zoeken naar een kloon.
•	 Briefselectie.
•	 Het selectiegesprek.
•	 Het aanstellingsgesprek.

Deelnemers
De training is bestemd voor u, ondernemer of directeur in het  
midden- en kleinbedrijf en voor u, medewerker die zich bezighoudt 
met personeel werven en selecteren.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 2 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 365,- en voor niet-leden € 395,- per deelnemer.  
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 35,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.
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Utrecht 22 april 10:00 - 16:00

Amsterdam 2 september 10:00 - 16:00

Eindhoven 12 september 10:00 - 16:00

Paterswolde 24 september 10:00 - 16:00

Utrecht 3 oktober 10:00 - 16:00

2014
Zwolle 13 maart 10:00 - 16:00

Amsterdam 31 maart 10:00 - 16:00

Utrecht 25 april 10:00 - 16:00

Eindhoven 7 mei 10:00 - 16:00

Personeel

Management van stagnerende 
medewerkers: fit for the  
future
U bent zich ervan bewust dat de uittredingsleeftijd 
verder zal stijgen. Wanneer een medewerker  
te vroeg afhaakt, verliest hij of zij de veranderings
bereidheid en flexibiliteit. De kunst is tijdig te  
ontdekken dat er sprake is van stagnatie, ook al  
is er volgens de betrokkene niets aan de hand.  
Zowel voor uw bedrijf, als voor uw medewerker, wilt 
u de resterende werkperiode tot een succes maken. 
Maar hoe doet u dat en wat heeft u daarvoor nodig? 
Daar geeft deze cursus antwoord op.

Doelstelling
U kunt stagnatie in uw personeelsbestand opsporen en gericht  
oplossen.

Programma
Tijdens de workshop Management van stagnerende mede
werkers zal geoefend worden met de GIDA-vragenlijst waarmee 
stagnatie vroegtijdig gesignaleerd wordt. Deze werkwijze kan de 
functioneringsgesprekken verdiepen, maar ook vervangen.  
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
•	 Wat is stagnatie in functioneren?
•	 Signalen van stagnatie.
•	 De fit functie - persoon.
•	 De fit persoon - bedrijf.
•	 De fit persoon - toekomst bedrijf.
•	  Oefenen met het opsporen van stagnatie in de eigen  

organisatie.
•	  Werkbare oplossingen ontdekken voor de eigen bedrijfs-

ontwikkeling.

Deelnemers
De workshop is bestemd voor u, ondernemer, leidinggevende of  
personeelsmanager, die een veranderende organisatie naar de  
toekomst gidst.

Aantal dagdelen en prijs
De workshop bestaat uit 2 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 365,- en voor niet-leden € 395,- per deelnemer.  
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 25,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.
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2013
Arnhem 25 april 10:00 - 16:00

Zwolle 8 mei 10:00 - 16:00

Utrecht 14 mei 10:00 - 16:00

Breda 7 november 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 12 november 10:00 - 16:00

Utrecht 22 november 10:00 - 16:00

2014
Breda 12 februari 10:00 - 16:00

Amsterdam 19 februari 10:00 - 16:00

Utrecht 4 maart 10:00 - 16:00

Het Nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken (of werken 2.0) stijgt in populari
teit. De werknemers hebben geen vaste werkplek  
en komen alleen nog naar kantoor om te praten  
met collega’s als het werk dit vereist. Eigentijds per
soneelsmanagement vraagt om effectieve en  
efficiënte tijdbesteding en de mogelijkheid voor 
werknemers om hun werk naar eigen wens en inzicht 
in te richten. Voordelen voor u? U heeft financiële 
voordelen, u verhoogt de betrokkenheid van de 
werknemer op het werk. De werkomstandigheden 
worden aantrekkelijker en u creëert tijdwinst.

Doelstelling
In deze workshop krijgt u inzicht in de voor- en de nadelen van Het 
Nieuwe Werken. 

Programma
De workshop Het Nieuwe Werken behandelt de volgende onder-
werpen in een interactieve workshop waarbij uw praktijksituatie 
centraal staat:
•	 Financiële consequenties.
•	 Inzet van ICT.
•	 Betrokkenheid naar werk en werkgever.
•	 Werkomstandigheden.
•	 Hoe doen andere/grote bedrijven het?
•	 Prestatiemeting.
•	 Communicatie.
•	 Cultuur.

Deelnemers
Deze training is bestemd voor u, ondernemer of leidinggevende, die 
overweegt om bepaalde werknemers veel vanuit huis te laten werken.
 
Aantal dagdelen en prijs
De workshop bestaat uit 2 dagdelen van ca. 2,5 uur. De prijs voor 
leden van MKB-Nederland is € 365,- en voor niet-leden € 395,-  
per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW en een bijdrage van  
€ 19,75 per dag arrangementskosten. 
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2013
Arnhem 24 september 10:00 - 16:00

Zwolle 2 oktober 10:00 - 16:00

Utrecht 10 oktober 10:00 - 16:00

2014
Breda 11 februari 10:00 - 16:00

Amsterdam 20 februari 10:00 - 16:00

Utrecht 3 maart 10:00 - 16:00

Meer rendement door inzicht 
in groepsdynamiek
De studie van het menselijk gedrag is begonnen met 
de ‘psychologie’. De psychologie bestudeert het  
gedrag van de mens als individu. Al snel ontdekte 
men dat dit niet voldoende was om elk gedrag te 
verklaren. Een mens beslist soms anders en ver
toont ander gedrag in kleinere groepen. Men neemt 
beslissingen met die groep of steunt de groeps
beslissingen, zelfs als men het er fundamenteel  
niet mee eens is. U als leidinggevende moet op de 
hoogte zijn van de wetten die er in kleinere groepen  
heersen. De groepsdynamiek legt deze wetten bloot.

Doelstelling
Tijdens deze ééndaagse training over groepsdynamiek krijgt u  
inzicht in het groepsgedrag van uw werknemers en de rol die elk lid 
van de groep vervult binnen de groep en wat dat betekent voor uw 
organisatie. Als u deze training heeft gevolgd, kunt u meer rendement 
uit uw groepen halen. U leert makkelijker mensen te motiveren en u 
kunt beter conflicten vermijden en opmerken.

Programma
De training behandelt de volgende onderwerpen:
•	 Psychologie individu / groep / maatschappij.
•	 Relaties in groepen en hun omgeving.
•	 Rollen van groepsleden.
•	 Spanningen binnen de groep.
•	 Werken in de groep verbeteren.
•	 Conflicthantering.

Deelnemers
Deze training is bestemd voor u, ondernemer of leidinggevende,  
die leiding geeft aan een team mensen.
 
Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen van ca. 2,5 uur. De prijs voor  
leden van MKB-Nederland is € 365,- en voor niet-leden € 395,-  
per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van  
€ 30,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangements-
kosten. 

Personeel
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Marketing en verkoop
Heldere communicatie en oprechte aandacht voor uw  

klant zijn onmisbaar om uw organisatie, product of dienst 

op de juiste manier onder de aandacht te brengen.
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2013
Eerbeek (GLD) 19, 26 april 10:00 - 16:00

Breda 15, 22 mei 10:00 - 16:00

Lelystad 3, 10 juni 10:00 - 16:00

Zaltbommel 25 september; 2 oktober 10:00 - 16:00

Amsterdam 3, 10 oktober 10:00 - 16:00

Utrecht 28 oktober; 4 november 10:00 - 16:00

2014
Den Haag/Voorburg 2, 9 april 10:00 - 16:00

Amsterdam 15, 22 april 10:00 - 16:00

Arnhem 8, 15 mei 10:00 - 16:00

Utrecht 16, 23 mei 10:00 - 16:00

Klantgericht denken
en handelen
Blijft uw klant (afnemer, bezoeker, cliënt, lid) graag 
gebruik maken van uw diensten? Dat hangt af van  
de manier waarop u hem of haar behandelt of laat 
behandelen. De organisatiestructuur en de  
managementstijl van uw onderneming maken uw  
medewerkers persoonlijk verantwoordelijk voor de 
klant. Dit bevordert de wederzijdse waardering en 
het werkplezier. Volg deze training en u kiest voor 
een andere houding: van passief vriendelijk tot  
actief klantgericht!

Doelstelling
U kunt inspelen op de (onbewuste) wensen van uw klant. Uw persoon-
lijke invloed op uw contacten is vergroot. Communicatief bent u 
sterker geworden.

Programma
De training Klantgericht denken en handelen behandelt de 
volgende onderwerpen:
•	 Reageren of zelf bepalen.
•	 Een professionele houding.
•	 Inschatten of zeker weten.
•	 Effectieve vragen maken betere gesprekken

Deelnemers
De training is bestemd voor u, ondernemer of medewerker, die  
zijn/haar klantgericht optreden wil versterken.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 4 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 499,- en voor niet-leden € 549,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 35,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Marketing en verkoop

Carla van Leijden
directiesecretaresse en personeelsmanager  
Untis Benelux, Rotterdam

“Communicatie stond centraal in ons maatprogramma. 
Rollenspellen zijn in het begin wat onwennig, maar het 
enthousiasme van onze trainer werkte aanstekelijk. 
De praktische aanpak spreekt me aan. Zo leverden de 
discussies veel bruikbare informatie op. Je hoort hoe 
collega’s het gedrag van klanten ervaren en je kunt 
samen met oplossingen aan de slag. De cursus had ook 
nog eens het effect van teambuilding.
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2013
Soest 22 april 09:00 - 17:00

Leeuwarden 9 september 09:00 - 17:00

Amsterdam 23 september 09:00 - 17:00

Arnhem 30 september 09:00 - 17:00

Eindhoven 7 oktober 09:00 - 17:00

Delft 28 oktober 09:00 - 17:00

Utrecht 11 november 09:00 - 17:00

Zwolle 25 november 09:00 - 17:00

2014
Den Haag/Voorburg 3 februari 09:00 - 17:00

Enschede 10 februari 09:00 - 17:00

Den Bosch 10 maart 09:00 - 17:00

Utrecht 17 maart 09:00 - 17:00

Niijmegen 24 maart 09:00 - 17:00

Lelystad 7 april 09:00 - 17:00

Klantgericht verkopen in  
de detailhandel
Kunt u zich inleven in de wensen van uw mondige  
en kritische klant en hem of haar een actief advies 
geven? Hoe belangrijk is uw klant voor u en hoe laat 
u dat merken? Wilt u de concurrentie een stap  
voorblijven, dan moet u uw invloed als verkoper  
aanwenden. Daar gaat deze training over. U leert  
uw persoonlijke invloed op een effectieve manier te 
benutten en uzelf speciaal te maken door kwaliteit  
in aandacht geven.

Doelstelling
U kunt uw persoonlijke invloed als verkoper succesvol benutten.  
U weet hoe u het vertrouwen wint en in kunt spelen op de (onbewuste) 
wensen van de kritische en mondige hedendaagse klant. U bent in 
staat een actief advies te geven. U merkt een gedrags verandering bij 
uzelf als logisch gevolg van deelname aan deze training. U bereikt een 
concrete verbetering van de verkoopresultaten.

Programma
De dagelijkse gang van zaken in uw bedrijf wordt tijdens de training 
Klantgericht verkopen in de detailhandel als uitgangspunt 
genomen, waardoor u de geleerde vaardigheden in de praktijk kunt 
toetsen. De volgende (deel)onderwerpen worden behandeld:

Interesse in uw klant, waar blijkt dat uit?
•	 Succesbepalende factoren.
•	 Aandacht voor de klant.
•	 Begroeten en aanspreken.

Overtuigen en verkopen!
•	 Weten door vragen.
•	 Klantgericht overtuigen.
•	 Meedenken en bijverkoop.

Omgaan met weerstand en bezwaren
•	 Voorkomen van en omgaan met klachten.
•	 Interesse biedt kansen.
•	 Relatiebehoud.

Deelnemers
Deze training is bestemd voor u, ondernemer/medewerker in de 
detailhandel die zijn of haar commercieel en klantgericht optreden  
in de winkel wil versterken en betere verkoopresultaten wil behalen.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 3 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 399,- en voor niet-leden € 435,- per deelnemer.  
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 20,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten. Voor cursussen  
met één dagdeel per dag zijn de arrangementskosten € 5,- per 
dagdeel.

Khalid Achaabouné
Medewerker Nebo, volgde de cursus  
Klantgericht verkopen

Wij hebben met twintig collega’s twee keer twee  
avonden mogen luisteren naar een zeer kundige trainer. 
Voordat we met de cursus begonnen, was hij al ver-
schillende keren bij ons geweest om de actuele situatie 
binnen ons bedrijf te bespreken. Daar sprong hij tijdens 
de training voortreffelijk op in. Het sloot perfect aan 
op de praktijk zoals wij die kennen. Veel medewerkers 
hebben de cursus echt ervaren als een opfrismoment. 
Je bent al jaren verkoper, maar ben je je wel bewust 
van hoe je het doet? Als een klant komt, heeft hij een 
probleem en daarvoor zoekt hij bij jou een oplossing. 
Ontvang een klant dus altijd met open armen en toon 
interesse, benadrukte de trainer. Onze verkopers zijn 
hier daadwerkelijk mee aan de slag gegaan.
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2013
Zwolle 7, 14 mei 10:00 - 16:00

Utrecht 22, 29 mei 10:00 - 16:00

Zwolle 16, 23 september 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 3, 10 oktober 10:00 - 16:00

Heiloo (NH) 7, 14 november 10:00 - 16:00

Utrecht 19, 26 november 10:00 - 16:00

2014
Paterswolde 4, 11 februari 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 13, 27 februari 10:00 - 16:00

Dordrecht 21, 28 maart 10:00 - 16:00

Utrecht 25 maart; 1 april 10:00 - 16:00

Marketing en verkoop

Klantvriendelijk telefoneren
De telefoon is het visitekaartje van uw bedrijf en  
het telefoongesprek meestal het eerste contact  
met uw onderneming. De eerste indruk is bepalend, 
maar weet u hoe klantvriendelijk uw telefoniste,  
receptioniste en/of secretaresse uw (potentiële) 
klant te woord staat? Hoe worden klachten behan
deld? Deze training voorkomt dat uw prachtige  
promotiecampagne verknoeid wordt door een  
slechte telefoonbehandeling. Uw bedrijf wordt 
voortaan positief neergezet.

Doelstelling
U voert de meest voorkomende inkomende telefoongesprekken op 
een krachtige en klantvriendelijke manier, zodat (potentiële) klanten 
en relaties een positieve indruk van uw bedrijf krijgen. U bent in staat 
tot een passende telefoonbehandeling; u weet hoe u de goede infor-
matie verzamelt en een klant goed doorverbindt. U kunt ook lastige 
gesprekken voeren, zoals bij klachtenbehandeling.

Programma
Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 12 deelnemers. 
Voor medewerkers die zich bezighouden met telefonische verkoop  
en acquisitie adviseren wij de training Succesvol telefonisch  
verkopen. De training Klantvriendelijk telefoneren is praktisch 
opgezet. Er wordt veel geoefend met allerlei soorten telefoon-
gesprekken. De volgende onderwerpen worden behandeld:
•	 Afspraken voor goed telefoongebruik.
•	 Klantvriendelijke communicatie.
•	 Inventariseren van wensen en behoeften.
•	 Telefonisch doorverbinden.
•	 Telefonisch beantwoorden van vragen.
•	 Hanteren van telefonische klachten.
•	 Het voeren van slechtnieuwsgesprekken.

Deelnemers
De training is bedoeld voor u die veel telefoneert, als telefoniste, 
secretaresse of receptioniste, waarbij vragen, wensen, eisen en 
klachten van (potentiële) klanten en relaties telefonisch afgehandeld 
worden.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 4 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 499,- en voor niet-leden € 549,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 25,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Henriëtte Visscher
Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad  
Receptioniste en telefoniste

Op aanraden van mijn baas heb ik de cursus ‘Klant-
vriendelijk telefoneren’ gevolgd. Ik kom uit de zorg en 
heb geen ervaring met het werk van een receptioniste 
of telefoniste. Door de cursus weet ik nu veel beter 
wat mijn werk inhoudt en hoe ik met klanten om moet 
gaan. Dat geeft meer zelfvertrouwen. Ik spreek vaak 
met chronisch zieken die van het kastje naar de muur 
worden gestuurd. Ik kan nu beter omgaan met hun 
frustraties. Ik trek het me niet meer persoonlijk
aan.
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2013
Capelle aan den IJssel 17, 24 mei 09:00 - 17:00

Den Bosch 8, 15 november 09:00 - 17:00

Amsterdam 22, 29 november 09:00 - 17:00

2014
Den Haag/Voorburg 4, 11 februari 09:00 - 17:00

Utrecht 16, 23 mei 09:00 - 17:00

Marktgerichte communicatie
Binnen de tegenwoordige complexe communicatie
cultuur is het voor een ondernemer haast onmoge
lijk om op een onderscheidende manier de geselec
teerde doelgroep te bereiken. Hoe kan het wel?  
Dat ontdekt u in deze training: uw boodschap zo 
kernachtig mogelijk verwoorden en deze succesvol 
communiceren aan uw zorgvuldig geselecteerde 
doelgroep. 

Doelstelling
U bent in staat een communicatieplan op te stellen voor uw  
eigen bedrijf. U bent een kritische gesprekspartner voor  
uw communicatiebureau. U leert de communicatiedrager  
en -boodschap af te stemmen op uw doelgroep.

Programma
In de training Marktgerichte communicatie worden de volgende 
onderwerpen behandeld:
•	 De plaats van communicatie binnen het marketingdenken.
•	  Opstellen en implementeren van uitgebreide SWOT-analyses 

(sterkten, zwakten, kansen, bedreigingen).
•	  Het formuleren van een propositie alsmede de vertaling naar 

strategie en tactiek.
•	 Factoren van het consumentengedrag.
•	 Beslissingsprocessen en koopgedrag.
•	 Het formuleren van communicatiedoelstellingen.
•	 Doelgroepdefiniëring en -segmentatie.
•	 Communicatievormen en -dragers.
•	 Budgettering.
•	 Uw eigen praktijkvoorbeelden.

Deelnemers
De training is bestemd voor u, ondernemer of stafmedewerker  
in het mkb, die succesvol zijn/haar doelgroep wil bereiken.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 5 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 595,- en voor niet-leden € 645,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 35,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.
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2013
Papendrecht 14 mei 10:00 - 16:00

Amsterdam 24 mei 10:00 - 16:00

Assen 29 mei 10:00 - 16:00

Soest 12 juni 10:00 - 16:00

Paterswolde 23 september 10:00 - 16:00

Zaltbommel 8 oktober 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 6 november 10:00 - 16:00

Utrecht 25 november 10:00 - 16:00

2014
Zwolle 3 maart 10:00 - 16:00

Delft 26 maart 10:00 - 16:00

Amsterdam 1 april 10:00 - 16:00

Utrecht 11 april 10:00 - 16:00

Offertes die scoren
Heeft u een goed verkoopgesprek gehad? Weet u dan 
hoe u uw voorstel omzet in een offerte die scoort? 
En kunt u daarmee de oplossing voor het probleem 
of de behoefte van uw klant op een overtuigende  
manier overbrengen? Als u daartoe in staat bent 
vergroot u uw kans op succes, een belangrijk onder
deel van het commerciële proces. Die kans leert u 
realiseren door wat u meekrijgt en zelf oefent in 
deze training.

Doelstelling
U bent in staat om een scorende offerte te maken; een offerte die 
aansluit bij de wensen van uw klant en die het voorstel optimaal  
presenteert. U kunt de inhoud, vormgeving en het taalgebruik van  
uw offerte zodanig invullen dat de scoringskans wordt verhoogd.
Uw offertes monden vaker uit in een opdracht.

Programma
De training Offertes die scoren behandelt de volgende  
onderwerpen:
•	 De offerte in het commerciële proces.
•	 De voorbereiding, de inhoud en de indeling van de offerte.
•	 Soorten offertes.
•	 Overtuigend taalgebruik.
•	 Afwerking van de offerte.
•	 De begeleidende brief.
•	 Opvolging van de offerte.

Deelnemers
De training is bestemd voor u, ondernemer of medewerker die  
offertes schrijft, en die zijn/haar vaardigheden wil verbeteren,  
zodat meer offertes zullen leiden tot concrete opdrachten.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 2 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 365,- en voor niet-leden € 395,- per deelnemer.  
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 25,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Marketing en verkoop
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2013
Capelle aan den IJssel 16, 23 april 10:00 - 16:00

Zwolle 18, 25 april 10:00 - 16:00

Soest 6, 13 mei 10:00 - 16:00

Breda 19, 26 september 10:00 - 16:00

Amsterdam 30 september; 7 oktober 10:00 - 16:00

Eerbeek (GLD) 5, 12 november 10:00 - 16:00

Utrecht 20, 27 november 10:00 - 16:00

2014
Zwolle 20, 27 januari 10:00 - 16:00

Amersfoort 4, 11 februari 10:00 - 16:00

Delft 21, 28 maart 10:00 - 16:00

Amsterdam 3, 10 april 10:00 - 16:00

Succesvol telefonisch  
verkopen
Uw nonverbale sterke punten kunnen u in het  
telefoongesprek niet helpen, dus moet u het hebben 
van andere kwaliteiten. U bent aangewezen op uw 
telefonische gesprekstechnieken en uw vermogen in 
te spelen op het gedrag van de klant. Deze training 
helpt u en uw medewerkers uw dienst en/of product 
succesvol te verkopen via de telefoon.

Doelstelling
U bent succesvoller in het telefonisch verkopen van diensten en  
producten. U bent klantvriendelijker aan de telefoon en hebt uw  
telefonische communicatie met (potentiële) klanten en relaties 
verbeterd.

Programma
Voor medewerkers die zich bezighouden met het afhandelen  
van inkomende telefoongesprekken adviseren wij de training  
Klantvriendelijk telefoneren. De training Succesvol telefonisch  
verkopen is zeer praktisch opgezet. Er wordt veel geoefend met het 
voeren van telefoongesprekken. De volgende onderwerpen worden 
behandeld:
•	 Klantvriendelijk telefoneren.
•	 Commerciële gespreksvoering.
•	 Telefonisch verkopen.
•	 Het maken van afspraken.
•	 Omgaan met telefonische klachten.
•	 Het voeren van slechtnieuwsgesprekken.
•	 Omgaan met lastige klanten.
•	 Het ontwikkelen en hanteren van telefoonscripts.

Deelnemers
De training is bedoeld voor u, ondernemer of medewerker, die zich 
veel bezighoudt met telefonische verkoop en acquisitie. De training 
is ook geschikt voor medewerkers van de verkoopbuiten en -binnen-
dienst.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 4 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 499,- en voor niet-leden € 549,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 25,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.
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2013
Heerenveen 17, 24 april 10:00 - 16:00

Zwolle 19, 26 april 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 7, 14 mei 10:00 - 16:00

Den Bosch 15, 22, 29 mei; 5 juni 19:30 - 22:00

Utrecht 18, 25 juni 10:00 - 16:00

Sassenheim 3, 10, 17, 24 september 19:30 - 22:00

Paterswolde 5, 12 september 10:00 - 16:00

Amsterdam 6, 13 september 10:00 - 16:00

Dordrecht 16, 23 september 10:00 - 16:00

Delft 18, 25 september;  
2, 9 oktober

19:30 - 22:00

Haarlem 20, 27 september 10:00 - 16:00

Rosmalen 30 september; 7 oktober 10:00 - 16:00

Goes 3, 10 oktober 10:00 - 16:00

Roermond 1, 8 november 10:00 - 16:00

Zaltbommel 4, 11, 18, 25 november 19:30 - 22:00

Den Haag 5, 12 november 10:00 - 16:00

Zwolle 20, 27 november 10:00 - 16:00

Utrecht 21, 28 november 10:00 - 16:00

2014
Paterswolde 4, 11 februari 10:00 - 16:00

Amsterdam 3, 10 maart 10:00 - 16:00

Deurningen (OV) 13, 20 maart 10:00 - 16:00

Den Haag/Voorburg 18, 25 maart 10:00 - 16:00

Dordrecht 2, 9, 16, 23 april 19:30 - 22:00

Eerbeek (GLD) 7, 14 april 10:00 - 16:00

Venlo 7, 14 mei 10:00 - 16:00

Heiloo (NH) 15, 22 mei 10:00 - 16:00

Goes 19, 26 mei 10:00 - 16:00

Sassenheim 27 mei; 3, 10, 17 juni 19:30 - 22:00

Utrecht 20, 27 juni 10:00 - 16:00

Verkoop en acquisitie
U bent geïnteresseerd in wat de klant belangrijk 
vindt op de korte en langere termijn en u kunt uw 
aanbod laten aansluiten op de individuele ontwik
keling van uw (potentiële) klant. Maar gebruikt u de 
eigenschappen van het product of de dienst nog te 
vaak om tot een afspraak of een order te komen? 
Deze informatie is gemakkelijk op internet of in  
andere media te achterhalen. Uw klant vraagt om  
de vertaalslag, en die leert u in deze training te 
maken.

Doelstelling
U vergroot uw persoonlijke invloed in (het verkrijgen van) klantrelaties 
en ziet dat de kwaliteit van de relatie uw succes bepaalt. U maakt de 
communicatieve vertaalslag, zodat u voortdurend op maat levert, 
waardoor u betere verkoopresultaten behaalt.

Programma
De training Verkoop en acquisitie behandelt de volgende (deel) 
onderwerpen:

Commerciële interesse, echt of toneel?
•	 Excuses of betrokkenheid.
•	 Vooroordelen in contacten.
•	 Persoonlijke invloed.

Communicatielijnen
•	 Interactief inventariseren.
•	 Klantgericht argumenteren.
•	 De relatie als prijsvoordeel.

Omgaan met weerstand en kritiek
•	 Aandacht voor verbetering.
•	 Onderhandelen.
•	 Relatiebehoud.

Praktijkoefeningen
•	 Het gesprek, u begint!
•	 Reacties uit de persoonlijke praktijk.
•	 Onderscheid in persoonlijk optreden.
•	 Evaluatie.

Deelnemers
Deze training is bestemd voor u, die direct of indirect verant-
woordelijk bent voor commerciële klantcontacten.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 4 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 499,- en voor niet-leden € 549,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 20,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten. Voor cursus-
sen met één dagdeel per dag zijn de arrangementskosten € 5,- per 
dagdeel.

Marketing en verkoop
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2013
Zwolle 23 mei 10:00 - 16:00

Utrecht 11 juni 10:00 - 16:00

Den Haag 2 december 10:00 - 16:00

Eindhoven 10 december 10:00 - 16:00

Utrecht 18 december 10:00 - 16:00

2014
Den Haag/Voorburg 24 april 10:00 - 16:00

Eindhoven 8 mei 10:00 - 16:00

Utrecht 20 mei 10:00 - 16:00

Vervolgtraining Verkoop  
en acquisitie
Voor iedereen die de training Verkoop en acquisitie heeft gevolgd  
en die zijn/haar kennis en vaardigheden wil verdiepen, is er de  
Vervolgtraining verkoop en acquisitie. Uniek is dat u het programma 
als deelnemers met elkaar samenstelt. Er is veel ruimte om de eigen 
praktijkervaring in te brengen en te bespreken met uw trainer.  
Voor aanvang van de training ontvangt u daartoe een vragenlijst.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 2 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 329,- en voor niet-leden € 349,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW en € 19,75 per dag arrangementskosten.
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Nazorg
De deelnemers kunnen tot een maand na afloop van de workshop 
via telefoon, Skype of e-mail een beroep doen op de trainer voor 
tips en advies.

Deelnemers
Deze workshop is bedoeld voor u, ondernemer, manager, mede-
werker, zzp’er, die zichzelf met een onderscheidend vermogen in 
de markt wil presenteren. 

2013
Breda 24 oktober 10:00 - 16:00

Amsterdam 1 november 10:00 - 16:00

2014
Den Haag/Voorburg 6 maart 10:00 - 16:00

Amersfoort 31 maart 10:00 - 16:00

Personal Branding;  
leef je merk!
‘Onbekend maakt onbemind’ zegt het spreekwoord. 
Dat is zeker waar in een markt met vele aanbieders  
van zakelijke diensten in het B2Bsegment.  
Personal Branding is dan de manier om uzelf te 
onderscheiden van uw concurrenten. Zowel zzp’ers 
als medewerkers van kleine en grote organisaties 
moeten zichtbaar zijn, willen zij met succes nieuwe 
contacten kunnen leggen, nieuwe opdrachten binnen 
kunnen halen en om in beeld te blijven bij de huidige 
klanten. Wie u bent en waar u en uw organisatie voor 
staan, kan via personal branding worden versterkt.

Doelstelling
Tijdens de workshop leert u onder woorden brengen wat uw unieke 
kernwaarden en vaardigheden zijn. Kortom, het is voor opdracht-
gevers kraakhelder waar u en uw organisatie voor staan.
U zult in staat zijn interessante projecten naar u toe te trekken via een 
consistente boodschap waardoor u herkenbaar en onderscheidend 
in de markt bent. Om dit te bereiken wordt het volgende programma 
aangeboden.

Programma
De workshop behandelt de volgende onderwerpen:
•	 Personal- en corporate branding; enkele definities.
•	 De relatie tussen corporate branding en personal branding.
•	 Waar staat u nu; inventarisatie van uw ‘brand’ .
•	  Welke boodschap wilt u dat de markt over u ontvangt; 

 kernwaarden formuleren/toepassen.
•	  Wat zijn de consequenties daarvan als u zichzelf gaat  

profileren.
•	  Vervangen van netwerken in netdenken; branding voor de 

lange termijn.
•	  Het voeren van ‘netwerkgesprekken’; communiceren in plaats 

van adverteren.
•	  De SPIN-methode van gespreksvoering: 

– inventarisatie van de situatie; 
–  de gesprekspartner helpen een probleemanalyse te maken; 

van latent naar expliciet;
 –  het scherp krijgen van de implicaties van het expliciete pro-

bleem;
 –  welke nuttige effecten verwacht de gesprekspartner van een 

oplossing. 
•	  Herkennen en inspelen op gedragspatronen van gespreks-

partners.
•	 Branding via sociale media: 
 – welke media inzetten en hoe; 
 – formuleer eenduidig uw personal/corporate brand; 
 – de boodschap verpakken.
•	 Meten is weten; de ROI (Return of Influence).

Aantal dagdelen en prijs
Deze workshop bestaat uit 2 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 365,- en voor niet leden  € 395,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 25,- voor cursus-
materiaal en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Marketing en verkoop
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Communicatie
De helft van onze werktijd gebruiken we om te  

communiceren. Communiceren kost veel tijd en  

is daarom erg duur. Miscommunicatie, het elkaar  

niet begrijpen, kost nog veel meer.
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2013
Breda 18 april 10:00 - 16:00

Papendrecht 25 april 10:00 - 16:00

Deurningen (OV) 28 mei 10:00 - 16:00

Maastricht 6 juni 10:00 - 16:00

Assen 11 juni 10:00 - 16:00

Utrecht 20 juni 10:00 - 16:00

Arnhem 12 september 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 24 september 10:00 - 16:00

Zwolle 26 september 10:00 - 16:00

Enschede 1 oktober 10:00 - 16:00

Assen 8 oktober 10:00 - 16:00

Utrecht 10 oktober 10:00 - 16:00

Goes 31 oktober 10:00 - 16:00

Heiloo (NH) 14 november 10:00 - 16:00

Leeuwarden 21 november 10:00 - 16:00

Paterswolde 26 november 10:00 - 16:00

Maastricht 29 november 10:00 - 16:00

Delft 10 december 10:00 - 16:00

2014
Utrecht 14 januari 10:00 - 16:00

Amsterdam 23 januari 10:00 - 16:00

Eindhoven 6 februari 10:00 - 16:00

Heiloo (NH) 11 februari 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 11 maart 10:00 - 16:00

Breda 20 maart 10:00 - 16:00

Assen 3 april 10:00 - 16:00

Venlo 15 april 10:00 - 16:00

Almelo 13 mei 10:00 - 16:00

Maastricht 23 mei 10:00 - 16:00

Utrecht 5 juni 10:00 - 16:00

Notuleren
Vergaderingen worden in elk bedrijf en elke organi
satie gehouden, maar niet altijd genotuleerd. Komt 
het voor dat u daardoor belangrijke informatie mist 
of dat besluiten niet uitgevoerd worden? Wanneer  
u verslag legt van uw vergaderingen straalt uw 
bedrijf professionaliteit uit. (Beter) notuleren kunt 
u leren door het vooral veel te doen. U gaat met 
praktische opdrachten aan de slag in deze training, 
om goed verzorgde, prettig leesbare en doelgerichte 
verslagen te leren maken.

Doelstelling
U kunt duidelijke en prettig leesbare verslagen maken door actief en 
gericht te luisteren, effectief aantekeningen te maken en hoofdzaken 
van bijzaken te scheiden. U bent in staat zich te richten op de  
essentie, besluiten en afspraken van een vergadering. U krijgt zicht  
op welke technieken u in verschillende situaties toe kunt passen.

Programma
U oefent uw vaardigheden in kleine groepen en met praktische  
opdrachten, zoals het notuleren van een ‘echte’ vergadering op DVD. 
Desgewenst kunt u uw laptop meebrengen. Tijdens de training  
Notuleren worden de volgende onderwerpen behandeld:
•	 Het opstellen van een agenda.
•	 De verschillende verslagvormen.
•	 Hulpmiddelen en technieken.
•	 Correct taalgebruik.
•	 Effectief aantekeningen maken.
•	 Luisteren, opheldering vragen, samenvatten, formuleren.

Deelnemers
De training is bedoeld voor iedereen die vergaderingen, werk-
besprekingen of bijeenkomsten moet verslaan.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 2 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 309,- en voor niet-leden € 339,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 25,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Communicatie
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2013
Amsterdam 23 april 09:30 - 12:30

Venlo 23 mei 09:30 - 12:30

Capelle aan den IJssel 19 september 09:30 - 12:30

Zwolle 3 oktober 09:30 - 12:30

Utrecht 29 oktober 09:30 - 12:30

2014
Capelle aan den IJssel 21 januari 09:30 - 12:30

Capelle aan den IJssel 30 januari 09:30 - 12:30

Utrecht 18 maart 09:30 - 12:30

Utrecht 27 maart 09:30 - 12:30

Amsterdam 15 mei 09:30 - 12:30

Amsterdam 3 juni 09:30 - 12:30

Praktijktraining Notuleren
Deze training is voor iedereen die de cursus Notuleren heeft gevolgd 
en/of die zijn/haar kennis en vaardigheden wil verdiepen. Tijdens één 
dagdeel van circa 3 uur gaat u intensief praktijksituaties oefenen, 
wisselt u ervaringen uit en bespreekt u praktische problemen met uw 
trainer en met de andere deelnemers. U krijgt tips voor het gebruik 
van notuleren met de laptop, die u desgewenst mee kunt nemen.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 1 dagdeel. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 189,- en voor niet-leden € 199,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW, maar inclusief consumpties en hand-out.
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Aantal dagdelen en prijs
Deze workshop bestaat uit 1 dagdeel. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 150,- en voor niet-leden € 175,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW en een bijdrage van € 5,- voor arrange-
mentskosten. In geval u 2 workshops op een dag volgt, bijvoor-
beeld Twitter én LinkedIn en u wilt blijven lunchen, vragen we een
bijdrage van € 15,- (excl. BTW).

2013
Goes 23 april 14:00 - 17:00

Zwolle 16 mei 14:00 - 17:00

Eindhoven 23 mei 14:00 - 17:00

Utrecht 5 juni 14:00 - 17:00

Amsterdam 7 augustus 14:00 - 17:00

Capelle aan den IJssel 13 augustus 10:00 - 13:00

Roermond 22 augustus 10:00 - 13:00

Rosmalen 3 september 14:00 - 17:00

Den Haag 11 september 10:00 - 13:00

Zwolle 26 september 10:00 - 13:00

Bergen op Zoom 30 september 10:00 - 13:00

Heiloo (NH) 4 oktober 10:00 - 13:00

Paterswolde 17 oktober 10:00 - 13:00

Beekbergen (GLD) 28 oktober 10:00 - 13:00

Gouda 4 november 10:00 - 13:00

Utrecht 14 november 10:00 - 13:00

2014
Eerbeek (GLD) 30 januari 10:00 - 13:00

Soest 12 februari 10:00 - 13:00

Venlo 25 februari 10:00 - 13:00

Delft 10 maart 10:00 - 13:00

Paterswolde 20 maart 10:00 - 13:00

Amsterdam 25 maart 10:00 - 13:00

Breda 27 maart 10:00 - 13:00

Capelle aan den IJssel 1 april 10:00 - 13:00

Utrecht 4 april 10:00 - 13:00

Utrecht 22 mei 10:00 - 13:00

Zakelijk succes met Twitter
Overwin uw huiver om Twitter zakelijk in te zetten, 
want Twitter biedt legio mogelijkheden en voordelen. 
Elke maand komen er wereldwijd miljoenen  
gebruikers bij. De rij functies is lang: personal en 
corporate branding, snelle nieuwsgaring, snel  
reageren op ontwikkelingen, controleren van uw  
zakelijk imago, direct contact met uw klanten,  
relatiebeheer en concurrentieanalyse. Nieuws gierig 
geworden? Volg deze korte en direct toepasbare 
workshop.

Doelstelling
U kunt een optimaal persoonlijk en zakelijk profiel opbouwen en  
onderhouden. U leert handige functies voor contactanalyse kennen.  
U bent in staat een duidelijke en herkenbare persoonlijke en zakelijke 
‘brand’ neer te zetten.

Programma
Tijdens de workshop Zakelijk succes met Twitter worden de  
volgende onderwerpen in één dagdeel behandeld:
•	  Doel en functie van Twitter: personal branding en dialoog met 

doelgroep(en).
•	 Het opzetten van een herkenbaar profiel.
•	 Gebruik van speciale tekens en het Twitter-taalgebruik.
•	 Ondersteunende software voor optimaal Twitter-gebruik.
•	  Vinden en krijgen van ‘volgers’; het maken van de juiste mix van 

doelgroepen.
•	  Het koppelen van een bedrijfsprofiel aan andere sociale media 

zoals LinkedIn en Facebook.
•	 Wat te schrijven, in welke frequentie en wanneer.
•	  Het gebruiken van links om video’s, foto’s en muziekfragmenten 

te delen.
•	 Praktijkvoorbeelden en demonstraties.

Deelnemers
Deze workshop is bestemd voor iedereen die gebruik maakt, of wil 
gaan maken, van Twitter en daar optimaal rendement uit wil halen. 
Werkwijze Tijdens de workshop is er een online verbinding met  
Twitter. De trainer presenteert u de praktische kant van Twitter en 
demonstreert vele mogelijkheden aan de hand van praktijksituaties.  
U kunt uw vragen vooraf aan de trainer stellen, waarop hij tijdens de 
workshop zal ingaan. Het aantal deelnemers per groep is maximaal 
14. Hierdoor is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht.

TIP: neem een laptop mee (met draadloos internet!) om alles direct
in praktijk te brengen. Het gebruik van Ipad of een ander tablet is
minder geschikt.

Communicatie
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2013
Goes 24 april 14:00 - 17:00

Zwolle 17 mei 14:00 - 17:00

Venlo 24 mei 14:00 - 17:00

Bunnik 17 juni 14:00 - 17:00

Roermond 19 september 10:00 - 13:00

Beekbergen (GLD) 12 november 10:00 - 13:00

Paterswolde 21 november 14:00 - 17:00

Capelle aan den IJssel 26 november 10:00 - 13:00

Amsterdam 3 december 14:00 - 17:00

Utrecht 12 december 14:00 - 17:00

2014
Delft 10 maart 14:00 - 17:00

Heiloo (NH) 9 april 10:00 - 13:00

Utrecht 22 mei 14:00 - 17:00

Eerbeek (GLD) 3 juni 14:00 - 17:00

Breda 17 juni 14:00 - 17:00

Masterclass Twitter
U heeft uw huiver om Twitter zakelijk in te zetten
overwonnen en zet Twitter in om uw bedrijfsdoel
stellingen te halen. Maar u wilt nog meer uit uw  
account halen. Volg dan ook de masterclass Twitter.

Doelstelling
U kunt uw tweets kwalitatief verbeteren, uw persoonlijke en zakelijke 
branding versterken. U meet uw ROI (Return on Influence) van Twitter 
en maakt effectief gebruik van beschikbare applicaties.

Programma
Tijdens deze masterclass Twitter worden de volgende onder-
werpen behandeld:
•	 Analyse van huidige tweets en aanbrengen van verbetering.
•	 Acties opzetten en reacties uitlokken.
•	 Contact met de doelgroep versterken.
•	 Klantenbeheer via ‘Lijsten’ en ‘Online’ registratie.
•	 Hashtags-gebruik en onderzoek van effecten.
•	  Ondersteunende software voor beheer, signalering,  

statistieken en enquêtes.
•	  Het gebruiken van links om video’s, foto’s en muziekfragmenten 

te delen.
•	  Het meten van Return on Influence. (Meten welke invloed u 

heeft).
•	 Praktijkvoorbeelden en demonstraties.

Deelnemers
Deze masterclass is bestemd voor iedereen die al de nodige  
ervaring heeft met Twitter, een volledige bio heeft ingevuld, meer  
dan 100 tweets heeft verzonden en meer dan 200 volgers heeft.

Werkwijze
Tijdens de masterclass is er een online verbinding met Twitter.  
De trainer presenteert u de praktische kant van Twitter en  
demonstreert vele mogelijkheden aan de hand van praktijksituaties. 
U kunt uw vragen vooraf aan de trainer stellen, waarop hij tijdens  
de masterclass zal ingaan. Het aantal deelnemers per groep is  
maximaal 14. Hierdoor is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht.
TIP: neem een laptop mee (met draadloos internet!) om alles direct  
in praktijk te brengen. Het gebruik van Ipad of een ander tablet is 
minder geschikt.

Aantal dagdelen en prijs
Deze masterclass bestaat uit 1 dagdeel. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 150,- en voor niet-leden € 175,- per deelnemer.  
Dit bedrag is exclusief BTW en een bijdrage van € 5,- voor arrange-
mentskosten.
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Aantal dagdelen en prijs
Deze workshop bestaat uit 1 dagdeel. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 150,- en voor niet-leden €175,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW en een bijdrage van € 5,- voor arran-
gementskosten. In geval u 2 workshops op een dag volgt, bijvoor-
beeld Twitter én LinkedIn en u wilt blijven lunchen, vragen we een 
bijdrage van € 15,- (excl. BTW).

2013
Goes 23 april 10:00 - 13:00

Zwolle 16 mei 10:00 - 13:00

Eindhoven 23 mei 10:00 - 13:00

Utrecht 5 juni 10:00 - 13:00

Capelle aan den IJssel 13 augustus 14:00 - 17:00

Roermond 22 augustus 14:00 - 17:00

Rosmalen 3 september 10:00 - 13:00

Den Haag 11 september 14:00 - 17:00

Zwolle 26 september 14:00 - 17:00

Bergen op Zoom 30 september 14:00 - 17:00

Heiloo (NH) 4 oktober 14:00 - 17:00

Paterswolde 9 oktober 10:00 - 13:00

Beekbergen (GLD) 28 oktober 14:00 - 17:00

Utrecht 31 oktober 10:00 - 13:00

Gouda 4 november 14:00 - 17:00

Amsterdam 9 december 10:00 - 13:00

2014
Heiloo (NH) 21 januari 10:00 - 13:00

Eerbeek (GLD) 30 januari 14:00 - 17:00

Bergen op Zoom 4 februari 14:00 - 17:00

Lelystad 6 februari 10:00 - 13:00

Venlo 25 februari 14:00 - 17:00

Paterswolde 20 maart 14:00 - 17:00

Amsterdam 25 maart 14:00 - 17:00

Breda 27 maart 14:00 - 17:00

Capelle aan den IJssel 1 april 14:00 - 17:00

Soest 8 mei 10:00 - 13:00

Effectief gebruik van  
LinkedIn
LinkedIn is, behalve een krachtig marketing en  
onderzoeksinstrument, hét sociale platform voor 
B2Btoepassingen. Haal meer uit de zakelijke  
inzetbaarheid en ontdek het zelf in deze workshop: 
hoe u nieuwe interessante contacten legt, leads  
genereert en onderling informatie uitwisselt.  
Bovendien kunt u via LinkedIn medewerkers werven 
en selecteren, terwijl u achtergronden controleert 
en referenties natrekt.

Doelstelling
U kunt een optimaal persoonlijk en zakelijk profiel opzetten en  
onderhouden. U leert handige (verborgen) functies kennen.  
U weet leads effectief te genereren.

Programma
Tijdens deze korte, praktische en direct toepasbare workshop  
Effectief gebruik van LinkedIn worden de volgende onderwerpen 
behandeld:
•	 Doel en functie van LinkedIn.
•	 Het optimale profiel: Wat neemt u wel en wat neemt u niet op.
•	 Taalinstellingen en taalgebruik.
•	  Het koppelen van een bedrijfsprofiel aan het persoonlijke 

profiel.
•	 Gebruik geavanceerde zoekfuncties om:
 – nieuwe contacten te vinden;
 – introducties te krijgen;
 – specifieke informatie te vinden.
•	  Relatiebeheer via groepen: welke groepen gebruiken en  

wanneer zelf een groep maken.
•	  Het genereren van leads via analyse van bezoekers aan uw 

profiel.
•	 De voor- en nadelen van een business account.
•	 Time management voor LinkedIn; enkele praktische tips.

Deelnemers
Deze workshop is bestemd voor iedereen die een profiel heeft  
aangemaakt op LinkedIn en daaruit optimaal rendement wil halen.

Werkwijze
Tijdens de workshop is er een online verbinding met LinkedIn.  
De trainer presenteert u de praktische kant van LinkedIn en demon-
streert vele mogelijkheden aan de hand van praktijksituaties. U kunt 
uw vragen vooraf aan de trainer stellen, waarop hij tijdens de work-
shop zal ingaan. Het aantal deelnemers per groep is maximaal 14.
Hierdoor is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht.

TIP: neem een laptop mee met draadloos internet, waarbij u toegang
heeft tot uw documenten, foto’s en PowerPoint presentaties.
U kunt dan alles direct in praktijk brengen. Let op: Het gebruik van
een IPad of ander tablet is minder geschikt!

Communicatie
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Aantal dagdelen en prijs
Deze masterclass bestaat uit 1 dagdeel. De prijs voor leden van 
MKB-Nederland is € 150,- en voor niet-leden € 175,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW en een bijdrage van € 5,- voor arrange-
mentskosten.

2013
Goes 24 april 10:00 - 13:00

Zwolle 17 mei 10:00 - 13:00

Venlo 24 mei 10:00 - 13:00

Bunnik 17 juni 10:00 - 13:00

Roermond 19 september 14:00 - 17:00

Paterswolde 17 oktober 14:00 - 17:00

Beekbergen (GLD) 12 november 14:00 - 17:00

Utrecht 14 november 14:00 - 17:00

Capelle aan den IJssel 26 november 14:00 - 17:00

Amsterdam 3 december 14:00 - 17:00

2014
Lelystad 6 februari 14:00 - 17:00

Bergen op Zoom 13 maart 10:00 - 13:00

Soest 8 mei 14:00 - 17:00

Eerbeek (GLD) 3 juni 10:00 - 13:00

Breda 17 juni 10:00 - 13:00

Masterclass LinkedIn
Twee miljoen Nederlanders gebruiken LinkedIn en 
veel van hen hebben een profiel dat voor 75% of 
meer is ingevuld. Maar u kunt nog beter gebruik  
maken van de vele aanvullende mogelijkheden die 
LInkedIn biedt en alles eruit halen wat erin zit. 
Daarom is deze Masterclass ontwikkeld. Het is een 
logische verdieping van de basisworkshop Effectief 
gebruik van LinkedIn.

Doelstelling
U bouwt en onderhoudt een kwalitatief netwerk van professionals 
en u versterkt de personal en corporate branding. U meet de ROI 
(Rerturn on Influence) van sociale media in het algemeen en LinkedIn 
in het bijzonder en u ontdekt en gebruikt ‘verborgen’ applicaties van 
LinkedIn.

Programma
Tijdens dit vervolg op Effectief gebruik van LinkedIn worden  
de volgende onderwerpen behandeld:
•	 Vaststellen en controleren van doelstellingen.
•	 Controle van de instellingen van profielen en groepen.
•	  Branding via LinkedIn; hoe positief onder de aandacht komen 

van de doelgroep(en).
•	  Het selecteren van, en participeren in groepen. Het opzetten 

van een eigen groep voor relatiebeheer.
•	  Het aanmaken van ‘tags’ in de contacten voor maken van 

selecties.
•	 Het aanmaken van projecten.
•	 Het maken van selecties via ‘Vaardigheden’ en ‘Interesses’.
•	 Gebruik van applicaties:
 – Box.net voor uitwisseling documenten.
 –  Wordpress-link of bloglink; het koppelen van website/blog aan 

LinkedIn-profiel.
 – Slide Share en Google Presentations.
 – Het organiseren en aanmaken van bijeenkomsten (Events).
 – Het opstellen en de effectmeting van enquêtes (Polls).
•	 Het meten van Return on Influence. Meten hoe uw invloed stijgt.

Deelnemers
Deze masterclass is bestemd voor iedereen die een (bijna) compleet 
profiel heeft aangemaakt op LinkedIn en de basisprincipes beheerst.

Werkwijze
Tijdens de masterclass is er een online verbinding met LinkedIn.  
De trainer presenteert u de praktische kant van LinkedIn en  
demonstreert vele mogelijkheden aan de hand van praktijksituaties.  
U kunt uw vragen vooraf aan de trainer stellen, waarop hij tijdens  
de masterclass zal ingaan. Het aantal deelnemers per groep is  
maximaal 14. Hierdoor is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht.

TIP: neem een laptop mee met draadloos internet, waarbij u toegang
heeft tot uw documenten, foto’s en PowerPoint presentaties.
U kunt dan alles direct in praktijk brengen. Let op: Het gebruik van
een IPad of ander tablet is minder geschikt!
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2013
Eerbeek (GLD) 23 april 14:00 - 17:00

Capelle aan den IJssel 14 mei 10:00 - 13:00

Zwolle 21 mei 10:00 - 13:00

Utrecht 4 juni 14:00 - 17:00

Amsterdam 7 augustus 10:00 - 13:00

Capelle aan den IJssel 5 september 10:00 - 13:00

Heiloo (NH) 17 september 10:00 - 13:00

Paterswolde 9 oktober 14:00 - 17:00

Utrecht 31 oktober 14:00 - 17:00

Bergen op Zoom 7 november 14:00 - 17:00

Roermond 18 november 14:00 - 17:00

Beekbergen (GLD) 2 december 10:00 - 13:00

2014
Heiloo (NH) 21 januari 14:00 - 17:00

Bergen op Zoom 4 februari 10:00 - 13:00

Soest 12 februari 14:00 - 17:00

Utrecht 4 april 14:00 - 17:00

Paterswolde 14 april 10:00 - 13:00

Amsterdam 14 mei 10:00 - 13:00

Delft 25 juni 10:00 - 13:00

Communicatie

Zakelijk gebruik van
Facebook
Wist u dat Facebook na Google de meest bezochte 
dynamische website ter wereld is? Of heeft u  
Facebook misschien al ontdekt als het ideale  
platform om klanten aan uw product te binden, 
maar heeft u nog geen Facebookbedrijfspagina? 
Wilt u weten hoe u uw zakelijke Facebookpagina 
inzet om op een professionele manier zichtbaar te 
zijn? Dan zet deze workshop u op het spoor van alle  
mogelijkheden en zakelijke toepassingen.  

Doelstelling
U bent in staat een klantmagnetische, zakelijke Facebook-pagina te 
maken en te onderhouden. U bent op de hoogte van handige functies 
voor analyses en statistieken. U kunt een duidelijk en herkenbaar 
zakelijk merk neerzetten.

Programma
Tijdens de workshop Zakelijk gebruik van Facebook worden de 
onderstaande onderwerpen in één dagdeel behandeld:  
•	 Doel en functie van een zakelijke Facebook-pagina.
•	 Het verschil tussen een persoonlijk profiel en een zakelijke pagina.
•	 Branding en het organiseren van uw eigen community met “fans”. 
•	 Het opzetten van een zakelijke Facebook-pagina. 
•	  Apps die het onderhouden van uw Facebook-pagina gemakkelijk 

maken. 
•	 Het maken van de juiste mix van doelgroepen. 
•	  Het maken van de juiste communicatiemix: website, Facebook, 

LinkedIn en Twitter.
•	  Contentstrategie: Wat te schrijven, in welke frequentie en  

wanneer? 
•	  Het gebruiken van links om video’s, foto’s en muziekfragmenten te 

delen. 
•	 Praktijkvoorbeelden. 

Deelnemers
Deze workshop ‘Zakelijk gebruik van Facebook’ is bestemd voor 
iedereen die een profiel heeft aangemaakt en daaruit optimaal  
rendement wil halen.

Werkwijze
Tijdens de workshop is er een online verbinding met Facebook.  
De trainer presenteert u de praktische kant van Facebook en  
demonstreert vele mogelijkheden aan de hand van praktijksituaties.  
U kunt uw vragen vooraf aan de trainer stellen, waarop hij tijdens de 
workshop zal ingaan. Het aantal deelnemers per groep is maximaal 
14. Hierdoor is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht.

TIP: neem een laptop mee (met draadloos internet!) om alles direct
in praktijk te brengen.

Aantal dagdelen en prijs
De workshop bestaat uit 1 dagdeel. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 150,- en voor niet-leden € 175,- per deelnemer.  
Dit bedrag is exclusief BTW en een bijdrage van € 5,- voor arrange-
mentskosten.



 (015) 219 13 90
Inschrijven: formulier op pagina 89

of via www.mkbct.nl
57

2013
Amsterdam 27 mei 14:00 - 17:00

Rosmalen 21 oktober 10:00 - 13:00

Paterswolde 21 november 10:00 - 13:00

Amsterdam 3 december 10:00 - 13:00

Utrecht 12 december 10:00 - 13:00

2014
Bergen op Zoom 13 maart 14:00 - 17:00

Heiloo (NH) 9 april 14:00 - 17:00

Paterswolde 14 april 14:00 - 17:00

Amsterdam 14 mei 14:00 - 17:00

Delft 25 juni 14:00 - 17:00

Facebook marketing
U hebt al een bedrijfspagina op Facebook. U weet 
dat het een uitstekend communicatiemiddel is om 
uw doelgroep te bereiken. Maar u mist de kneep
jes van het vak. Facebook aan laten sluiten op uw 
marketing strategie, hoe een like & share actie  
op te zetten en hoe werkt adverteren eigenlijk op  
Facebook?

Doelstelling
U bent in staat een klantmagnetische, zakelijke Facebook-pagina te 
maken en te onderhouden. U kunt uw Facebook-pagina integreren in 
uw marketingactiviteiten. U weet hoe u een succesvolle like & share 
actie op moet zetten en u weet hoe u een advertentiecampagne kunt 
opzetten via Facebook.

Programma
Tijdens de workshop Facebook marketing worden de onderstaan-
de onderwerpen in één dagdeel behandeld:  
•	 Doel en functie van een zakelijke Facebook-pagina.
•	  Branding voor gevorderden en het organiseren van uw eigen 

community met “fans”. 
•	 Het maken van de juiste mix van doelgroepen. 
•	 Integreren van uw Facebook-pagina in de communicatiemix.
•	  Contentstrategie: Wat te schrijven, in welke frequentie en  

wanneer? 
•	 Het opzetten van een succesvolle like & share actie.
•	 Adverteren op Facebook.

Werkwijze
Tijdens de workshop is er een online verbinding met Facebook.  
De trainer presenteert u de praktische kant van Facebook en 
demonstreert vele mogelijkheden aan de hand van praktijksituaties. 
U kunt uw vragen vooraf aan de trainer stellen, waarop hij tijdens de 
workshop zal ingaan. Het aantal deelnemers per groep is maximaal 
14. Hierdoor is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht. 

TIP: neem een laptop mee (met draadloos internet!) om alles direct 
in praktijk te brengen.

Deelnemers 
Deze workshop ‘Facebook marketing’ is bestemd voor iedereen die 
een bedrijfspagina heeft en deze optimaal wil laten aansluiten bij de 
overige marketingactiviteiten en die aan de slag wil met like & share 
acties en adverteren op Facebook.

Aantal dagdelen en prijs
De workshop bestaat uit 1 dagdeel. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 150,- en voor niet-leden € 175,- per  
deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW en een bijdrage van  
€ 5,- voor arrangementskosten. 
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Communicatie

Deelnemers 
Deze workshop is bedoeld voor u, zzp’er, ondernemer in de retail,  
ondernemer/fabrikant en dienstverlener die geen visueel product 
heeft! 

Aantal dagdelen en prijs
Deze workshop bestaat uit 1 dagdeel. De prijs voor leden van MKB-
Nederland is € 150,- en voor niet-leden € 175,- per deelnemer. Dit 
bedrag is exclusief BTW en een bijdrage van € 5,- voor arrange-
mentskosten.

2013
Amsterdam 23 september 14:00 - 17:00

Zwolle 11 oktober 14:00 - 17:00

Amersfoort 27 november 14:00 - 17:00

2014
Capelle aan den IJssel 10 februari 14:00 - 17:00

Eerbeek (GLD) 18 maart 14:00 - 17:00

Utrecht 11 april 14:00 - 17:00

Verhoog uw zakelijke  
zichtbaarheid met Pinterest
Pinterest is een recente ontwikkeling binnen het 
sociale medium spectrum. Het in 2010 gestarte 
medium onderscheidt zich van andere sociale media 
door uitsluitend via foto’s, en sinds kort ook YouTube 
video’s, boodschappen te communiceren. Het uit
gangspunt is simpel: plaatjes zeggen vaak meer dan 
1000 woorden en de boodschap blijft langer hangen! 
Door het gebruik van foto’s en video kunt u aan uw 
volgers snel duidelijk maken wat u te bieden heeft, 
wat een product of dienst doet, er een prijs aan
hangen en doorlinken naar een bepaalde pagina op 
uw website of blog. 

Ook bij Pinterest draait het om Return on Influence door het verhogen 
van uw zichtbaarheid en meer verkeer naar uw andere sociale media 
en website te lokken.

Doelstelling
U maakt een beginprofiel aan waarmee u direct aan de slag kunt. U 
weet hoe u een of meerdere zogenaamde ‘boards’, een verzameling 
foto’s over eenzelfde onderwerp, kunt maken en onderhouden. Ook 
weet u hoe u Pinterest actief in uw marketingplannen kunt betrekken 
in combinatie met andere media.

Programma
Tijdens de workshop Pinterest worden de volgende onderdelen 
behandeld:
•	 Overzicht sociale media en daarin de functie van Pinterest.
•	 Het opzetten/completeren van een profiel.
•	 Het vaststellen van de te bereiken doelstellingen.
•	 Wat is een ‘board’ en hoe in te richten.
•	 Het ‘pinnen’ van foto’s en video’s.
•	 Het bewerken van foto’s en het linken naar gewenste pagina’s.
•	 Het gebruik van hashtags (#), links, sleutelwoordanalyse.
•	 Volgers krijgen en wie te volgen; wie wel en wie beslist niet.
•	 Het volgen van de activiteiten op Pinterest; tools en trics.
•	 Praktijk demonstraties en voorbeelden.

Werkwijze
Voorafgaande aan de Pinterest-workshop ontvangen de deelnemers 
een korte handleiding voor het aanmaken van een basis Pinterest-
account. Tijdens de workshop kunnen de deelnemers op hun eigen 
laptop, voorzien van wifi en waarop voldoende foto’s staan met hoge 
resolutie, leren pinnen, foto’s plaatsen en daarbij geschikte teksten en 
links maken.

Nazorg
Deelnemers kunnen tot een maand na de workshop een beroep doen 
op de trainer voor nazorg via Skype, e-mail of telefonisch.
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Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 8 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 995,- en voor niet-leden € 1.195,- per  
deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 35,- 
voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

2013
Beekbergen (GLD) 16, 23, 30 mei; 6 juni 10:00 - 16:00

Utrecht 27 mei; 3, 10, 17 juni 10:00 - 16:00

Amsterdam 9, 16, 23, 30 september 10:00 - 16:00

Rosmalen 20, 27 september;  
4, 11 oktober

10:00 - 16:00

Paterswolde 8, 15, 29 oktober;  
5 november

10:00 - 16:00

Utrecht 7, 14, 21, 28 november 10:00 - 16:00

2014
Utrecht 6, 13, 20, 27 maart 10:00 - 16:00

Zwolle 2, 9, 16, 23 april 10:00 - 16:00

Eerbeek (GLD) 12, 19, 26 mei; 2 juni 10:00 - 16:00

Amsterdam 5, 12, 19, 26 juni 10:00 - 16:00

Train de trainer
Bent u trainer of wilt u trainer worden? Gaat u  
voor uw eigen organisatie of misschien voor andere 
organisaties trainingen verzorgen, maar heeft u  
het gevoel nog kennis en vaardigheden tekort te  
komen? Hoe kunt u ervoor zorgen dat de stof helder 
overkomt en het geleerde bij uw cursisten beklijft? 
Hoe kunt u de leerdoelen bereiken? Hoe weet u dat 
uw cursisten hun leerdoelen behalen? Op al deze 
vragen krijgt u antwoord tijdens deze training.

Doelstelling
U bent in staat om een training systematisch voor te bereiden en  
te ontwerpen, leerbehoeften te inventariseren en de leersituatie af  
te stemmen op het groepsproces. U presenteert de theorie op een  
interactieve en aantrekkelijke manier. U past verschillende werk-
vormen toe en kunt die begeleiden. U kunt op een effectieve wijze 
feedback geven en met weerstanden en lastige vragen omgaan.
U speelt soepel in op lastige groepssituaties. U weet de transfer  
naar de werkplek in te vullen. Uw didactische en communicatieve 
vaardigheden zijn aangescherpt en uw kennis omtrent groeps-
dynamische processen vergroot.

Programma
Tijdens de interactieve training Train de trainer wordt veel  
geoefend in een groep van maximaal 12 personen. Daarbij worden 
onderstaande onderwerpen behandeld:
•	 Leerstijlen en leerprocessen bij volwassenen.
•	 Leerbehoeften inventariseren.
•	 Het ontwerpen en voorbereiden van een training.
•	 Het selecteren van werkvormen.
•	 De rol als trainer en het benutten van de persoonlijke stijl.
•	 Het starten van een training.
•	 Het presenteren van theorie-onderdelen.
•	 Het begeleiden van oefeningen.
•	 Feedback en reflectie.
•	 Groepsdynamische processen.
•	 Omgaan met weerstand en lastige vragen.
•	 Transfer naar de praktijk van de deelnemer.
•	 Evalueren van resultaten.

Deelnemers
De training is bestemd voor u, (aanstaande) trainer met beperkte 
ervaring. En voor u, ondernemer, leidinggevende of personeels-
functionaris, die voor de eigen organisatie trainingen gaat verzor-
gen, ofwel voor andere organisaties trainingen gaat organiseren en 
uitvoeren.

Werkwijze
Een belangrijk deel van de training bestaat uit het verzorgen van  
delen van een training, op basis van leervragen van deelnemers en 
een groep. De deelnemers staan zelf regelmatig voor de groep en 
oefenen met diverse delen van de training en met verschillende  
werkvormen. Hierop wordt effectieve feedback gegeven.  
Ter ondersteuning wordt relevante theorie beknopt en interactief 
gepresenteerd. De deelnemers dienen enkele delen van een cursus  
of training voor te bereiden.

Jet van Ginhoven
secretaris van brancheorganisatie Dibevo, Amersfoort

Jij kunt als eenling hét verschil voor een patiënt maken. 
Dat idee wil ik op collega’s overbrengen. Je moet dan 
eerst ontdekken wie jij als trainer bent. De cursus 
ondersteunt daarbij. Goed luisteren naar de groep, 
mensen de ruimte geven, didactische modellen, al deze 
onderdelen komen aan bod. De variëteit aan cursus-
deelnemers vind ik tevens een verrijking. Mijn vier 
medecursisten kwamen uit een ander vakgebied en dat 
leverde nieuwe inzichten op.
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2013
Utrecht 15, 22, 29 mei 19:30 - 22:00

Capelle aan den IJssel 11, 18, 25 september 19:30 - 22:00

Utrecht 6, 13, 20 november 19:30 - 22:00

2014
Gouda 5, 12, 19 maart 19:30 - 22:00

Eerbeek (GLD) 9, 16, 23 april 19:30 - 22:00

Communicatie

Omgaan met de media
Help, een journalist aan de telefoon. Wat nu?  
Bij veel personen en organisaties is dit de eerste 
schrikreactie bij contact met een journalist.  
U hoeft helemaal niet te schrikken als u voorbereid 
bent.

In deze training leert u om te gaan met de media. Hoe vertelt u de 
boodschap kort en helder en hoe leert u daardoor met vertrouwen 
de media te woord te staan. Blijf uzelf, voer geen kunstjes op, wees 
authentiek, lieg niet. Daar werkt u aan tijdens de training. Ook wordt 
aandacht besteed aan hoe journalisten omgaan met wat u zegt en  
hoe ze knippen en plakken in uw antwoorden.
Vaardigheden in omgaan met journalisten leert u alleen maar door  
te doen, veel te doen en over te doen. Daarom wordt er in deze  
training veel geoefend. Met camera! Het opgenomen interview wordt 
terug gekeken en van commentaar voorzien. Daarna weer oefenen 
totdat u met vertrouwen journalisten te woord kunt staan. Steeds 
meer tv- en radiojournalisten hanteren de overvaltechniek, met  
draaiende camera komt de journalist binnen. Tijd voor reflectie is er 
niet. Hoe lost u dat op? Ook dit komt aan de orde en wordt geoefend 
in deze training.

Doelstelling
U staat met vertrouwen de media te woord en u heeft inzicht in hoe 
men omgaat met wat u zegt.

Programma
Omgaan met de media is een realistische training die wordt 
verzorgd door een mediatrainer die zelf werkzaam is als journalist 
in de wereld van de televisie. Er wordt geoefend met professionele 
apparatuur en een professionele cameraman die dagelijks werkzaam 
is in het tv nieuws. In de mediatraining worden de volgende onder-
werpen behandeld:
•	 Werkwijze van de journalist.
•	 Maken en gebruiken van kernboodschappen.
•	 Journalistieke selectiecriteria en hoe daarop in te spelen.
•	 Presentatietechnieken.
•	  Omgaan met journalisten van het eerste telefoontje tot het 

afscheid.
•	 Omgaan met lastige vragen.
•	 Overvaltechniek en hoe daarmee om te gaan.

Deelnemers
De training is bestemd voor u, ondernemer die voor de organisatie 
het woord moet voeren in de pers. Medewerkers die in de functie-
uitvoering zomaar een journalist tegen kunnen komen.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 3 avonden van circa 2,5 uur. De prijs voor  
leden van MKB-Nederland is € 595,- en voor niet-leden € 695,-  
per deelnemer. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 20,- 
voor cursusmaterialen en € 5,- per avond arrangementskosten.
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Deelnemers
Deze workshop is bedoeld voor u, die zelfstandig berichten  
verstuurt en vrij is de inhoud daarvan te bepalen.

Aantal dagdelen en prijs
Deze workshop bestaat uit 2 dagdelen. De prijs voor leden van 
MKB-Nederland is € 365,- en voor niet-leden € 395,- per deel-
nemer. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 25,-  
voor cursusmateriaal en € 19,75 per dag arrangementskosten.

2013
Zwolle 29 augustus 10:00 - 16:00

Amsterdam 9 september 10:00 - 16:00

2014
Capelle aan den Ijssel 23 april 10:00 - 16:00

Utrecht 19 mei 10:00 - 16:00

TaalAPK; communiceer heden
daags en begrijpelijk
De schriftelijke en digitale communicatie van onder
nemingen met klanten en leveranciers is vaak 
gedateerd en wordt regelmatig verwaarloosd. 
Taal en grammaticafouten blijven opvallen, maar 
dat is slechts één van de ergernissen. Meestal richt 
kritiek zich op de manier waarop de inhoud is gefor
muleerd, de oubollige taal waarin de boodschap is 
gesteld, het gebruik van jargon en/of het overmatig 
gebruik van de werkwoorden ‘zullen’ en ‘moeten’. 
Heeft u het gevoel dat er mogelijk een aantal verbe
terpunten in uw vormen van communicatie kunnen 
worden aangebracht? Kom dan naar deze workshop.

Doelstelling
Tijdens de workshop zult u zich bewust worden van de huidige stand 
van zaken van de schriftelijke en digitale berichten van uw organisatie 
en waar mogelijk verbeteringen kunnen worden aangebracht. U zult 
na de workshop in staat zijn de leesbaarheid van berichten te  
vergroten, klantgerichter en klantvriendelijker over te komen.

Programma
De workshop behandelt de volgende onderwerpen:
•	 Bewustwording; analyse van enkele vormen van berichtgeving.
•	 Voorbeelden van verkeerde formulering en de impact daarvan.
•	 Taalgebruik; aanpassen aan berichtgeving.
 – klachtenbehandeling
 – slechtnieuws bericht
 – informatie verstrekken
 – argumenteren
 – e-mail, brieven
•	 In vijf stappen naar een goede communicatie
 – doel
 – inhoud
 – structuur
 – schrijven/schrappen
 – controleren
•	 Taalgebruik; kies de juiste woorden
 – tips voor spelling- en grammaticakwesties
 – gebruik jargon; wanneer wel en wanneer niet
 – klantgerichtheid
 – leesgemak
•	 Vormgeving

Werkwijze
Voorafgaande aan de TaalAPK sturen de deelnemers enkele voor-
beelden van geschreven brieven en/of email naar de trainer voor 
analyse. 

Nazorg
Na de workshop kunnen deelnemers binnen een maand na de work-
shop een voorbeeld van een bericht ‘nieuwe stijl’ naar de trainer 
sturen. Deze zal het bericht analyseren en daarop een korte terug-
koppeling geven.
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Angelique van Tilburg
secretaris van brancheorganisatie Dibevo, Amersfoort  
volgde de workshop Zakelijk succes met Twitter/Facebook

De zakelijke inzet van sociale media roept nog veel vragen  

op bij de bedrijven die we vertegenwoordigen, onder meer  

dierenspeciaalzaken en dierenpensions. Hoe maak ik een  

goede start? Wat moet ik vermelden? Wat nu als er negatieve 

berichten verschijnen? Gaandeweg de cursus maakte  

onwennigheid plaats voor vertrouwen. Een voordeel van  

sociale media is dat je direct kunt reageren op eventuele  

kritiek. Een eyeopener voor deelnemers! 
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Persoonlijke vaardigheden
Je raakt nooit uitgeleerd op het gebied van persoonlijke 

vaardigheden. U kunt zich op dit gebied steeds verder,  

dieper en breder ontwikkelen. Of het nu gaat om onder 

handelen, presenteren, vergaderen, notuleren, time  

management of trainingsvaardigheden.
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2013
Heiloo (NH) 19 september 10:00 - 16:00

Exloo (DR) 23 september 10:00 - 16:00

Goes 9 oktober 10:00 - 16:00

Zaltbommel 29 oktober 10:00 - 16:00

Utrecht 6 november 10:00 - 16:00

2014
Eerbeek (GLD) 11 maart 10:00 - 16:00

Amsterdam 26 maart 10:00 - 16:00

Delft 3 april 10:00 - 16:00

Amersfoort 11 april 10:00 - 16:00

Eindhoven 8 mei 10:00 - 16:00

Onderhandelen
Onderhandelen is meer dan goochelen met wissel
geld en een keiharde opstelling is geen must. Het is 
minstens zo belangrijk dat u oog heeft voor belangen 
van anderen. Op de achtergrond speelt vaak een 
machtsspel en daarom is een passende strategie 
vereist. In deze training leert u onderhandelen  
te zien als een communicatieproces waarbij  
gedachten, gevoelens en einddoelen bij aanvang  
niet parallel lopen, maar uiteindelijk met elkaar in 
overeenstemming zijn.

Doelstelling
U heeft inzicht gekregen in de kunst van het onderhandelen en  
u weet hoe u toe kunt werken naar een win-winsituatie.

Programma
Tijdens de training Onderhandelen komen de volgende onder-
werpen aan de orde:
•	 Onderhandelingsdoel.
•	 Macht.
•	 Spanningsvelden.
•	 Intentie tot overeenstemming.
•	 Voorbereiding voor een onderhandeling.
•	 Opbouw van een onderhandeling.
•	 Dilemma’s en valkuilen.
•	 Stijlen van onderhandelen.
•	 Tips voor succesvol onderhandelen.
•	 Test onderhandelen.

Deelnemers
De training is bestemd voor iedereen die regelmatig onderhandelt,  
dit moeilijk vindt en betere onderhandelingsresultaten wenst te 
bereiken.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 2 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 365,- en voor niet-leden € 395,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 30,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Persoonlijke vaardigheden
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2013
Utrecht 19, 26 april 10:00 - 16:00

Den Haag 11, 18 september 10:00 - 16:00

Paterswolde 24 september; 1 oktober 10:00 - 16:00

Zaltbommel 2, 9 oktober 10:00 - 16:00

2014
Den Haag/Voorburg 24, 31 maart 10:00 - 16:00

Amersfoort 8, 15 april 10:00 - 16:00

Zwolle 16, 23 mei 10:00 - 16:00

Presenteren voor publiek
Het is een bekend gezegde: een eerste indruk maakt 
u maar eenmaal. Moet u plannen en ideeën aan uw 
collega’s of medewerkers presenteren? Staat u wel 
eens voor een groep klanten of opdrachtgevers om 
een plan of een aanbieding toe te lichten? Dan is  
een goede presentatie van belang voor de indruk  
die u achterlaat bij uw toehoorders. Want daarmee  
vergroot u de kans op zakelijk succes. In deze  
training leert u zelfverzekerd en overtuigend  
presenteren.

Doelstelling
U kunt op een gestructureerde wijze een presentatie voorbereiden.  
U bent in staat een zelfverzekerde en overtuigende presentatie te 
houden, met of zonder hulpmiddelen. In uw manier van presenteren 
laat u energie en overtuigingskracht zien. Bovendien ontvangt u  
waardevolle, persoonlijke tips.

Programma
Tijdens de training Presenteren voor publiek wordt ingegaan op 
uw persoonlijke vragen en doelen. Tijdens de eerste dag wordt  
relevante theorie aangereikt, afgewisseld met praktische oefeningen.
Aan het eind van de eerste dag ontvangt u een opdracht. De tweede 
dag bestaat uit praktische toepassing en training. Daarbij komen de 
volgende (deel)onderwerpen aan de orde:

De techniek van persoonlijk presenteren:
•	 Systematisch voorbereiden.
•	 Doel van uw presentatie vaststellen.
•	 Afstemmen van de presentatie op de toehoorders.
•	 Opbouw van de presentatie.
•	 Uitvoering van de presentatie.

Het gebruik van hulpmiddelen:
•	 Keuze bepalen van hulpmiddelen.
•	 Hoe hulpmiddelen te gebruiken bij het presenteren.

Opvangen van reacties:
•	 Vragen beantwoorden.
•	 Eerlijke en oneerlijke reacties herkennen.

Deelnemers
De training is bestemd voor u, die vanuit uw functie te maken heeft  
of krijgt met een persoonlijk optreden voor een groep mensen.  
Dit betreft bijvoorbeeld een presentatie voor een groep onder-
nemers, bedrijfsleiders, medewerkers, bestuurders van onder-
nemersverenigingen of een groep (potentiële) klanten.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 4 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 499,- en voor niet-leden € 549,- per deelnemer.
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 25,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.



 (015) 219 13 90
Inschrijven: formulier op pagina 89

of via www.mkbct.nl
66

2013
Den Bosch 24 april 10:00 - 16:00

Utrecht 27 mei 10:00 - 16:00

Amsterdam 3 juni 10:00 - 16:00

Zwolle 16 september 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 19 september 10:00 - 16:00

Zaltbommel 2 oktober 10:00 - 16:00

Utrecht 11 oktober 10:00 - 16:00

2014
Den Haag 5 maart 10:00 - 16:00

Breda 14 maart 10:00 - 16:00

Eerbeek (GLD) 18 maart 10:00 - 16:00

Utrecht 27 maart 10:00 - 16:00

Resultaatgericht  
vergaderen
Bent u iemand die niets liever doet dan vergaderen 
of onttrekt u er zich liever aan? U ziet de noodzaak 
van vergaderen wel in, als het maar effectief  
gebeurt, met inbreng van de deelnemers? Als u  
uw kostbare tijd niet wilt verknoeien is het zaak  
resultaatgericht te vergaderen. Dat is niet  
gemakkelijk, maar wel te leren en levert veel op. 
Daarom volgt u deze cursus.

Doelstelling
U weet hoe u systematisch een vergadering voorbereidt en heeft  
een beter inzicht in vergaderprocedures gekregen. U beschikt over 
beter ontwikkelde vaardigheden om een vergadering effectief en  
met een goed resultaat te laten verlopen.

Programma
Tijdens de cursus Resultaatgericht vergaderen komen de  
volgende onderwerpen aan de orde:
•	 Het voorbereiden van een vergadering.
•	 Deelnemen aan een vergadering.
•	 Resultaatgericht vergaderen.
•	 Uitgangspunten voor succesvol overleg.
•	 Vergadertactieken en -effecten.
•	 Vergaderrollen.
•	 Communicatievaardigheden.
•	 Voorzitten van een vergadering.
•	 Onderhandelen tijdens een vergadering.
•	 Beslissen tijdens een vergadering.

Deelnemers
De cursus is bestemd voor iedereen die meer rendement wil halen  
uit vergaderingen en werkoverleg.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 365,- en voor niet-leden € 395,- per deelnemer.
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 30,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Persoonlijke vaardigheden
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2013
Heerenveen 15, 22 april 10:00 - 16:00

Wijk aan Zee (NH) 18, 25 april 10:00 - 16:00

Roosendaal 6, 13 mei 10:00 - 16:00

Venlo 15, 22 mei 10:00 - 16:00

Sassenheim 28 mei; 4 juni 10:00 - 16:00

Lelystad 6, 13 juni 10:00 - 16:00

Amsterdam 2, 9 september 10:00 - 16:00

Beekbergen (GLD) 17, 24 september 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 18, 25 september 10:00 - 16:00

Deurningen (OV) 1, 8 oktober 10:00 - 16:00

Sassenheim 2, 9 oktober 10:00 - 16:00

Drachten 7, 14 oktober 10:00 - 16:00

Rosmalen 24, 31 oktober 10:00 - 16:00

Roermond 5, 12 november 10:00 - 16:00

Bergen op Zoom 8, 15 november 10:00 - 16:00

Utrecht 21, 28 november 10:00 - 16:00

Papendrecht 2, 9 december 10:00 - 16:00

2014
Wijk aan Zee (NH) 15, 22 januari 10:00 - 16:00

Beekbergen (GLD) 5, 12 februari 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 3, 10 maart 10:00 - 16:00

Eindhoven 7, 10 maart 10:00 - 16:00

Paterswolde 19, 26 maart 10:00 - 16:00

Amsterdam 3, 10 april 10:00 - 16:00

Bergen op Zoom 16, 23 april 10:00 - 16:00

Roermond 8, 15 mei 10:00 - 16:00

Sassenheim 19, 26 mei 10:00 - 16:00

Utrecht 5, 12 juni 10:00 - 16:00

Time management
Komt u nog wel aan uzelf toe? Snakt u naar een  
betere planning van uw werkzaamheden? Hebt u 
altijd haast en is het werk voor uw gevoel nooit af?  
Dan zet deze training u op het spoor van een beter 
tijdbeheer. U leert hoe u doelgericht kunt werken en 
uw tijd efficiënter kunt besteden, met praktische 
tips om zo mee aan de slag te gaan.

Doelstelling
U leert uw prioriteiten te stellen, verantwoord ‘nee’ te zeggen en  
uw werkaanpak te verbeteren. U bent in staat uw eigen interne  
tijdverspillers systematisch aan te pakken en externe tijdverspillers 
te hanteren. U kunt effectief delegeren en systematisch plannen.  
U weet opkomende stress en burn-out te ontdekken en te voorkomen.

Programma
Tijdens de training Time management kan de cursusleider, mede 
afhankelijk van de groepssamenstelling, bepaalde accenten leggen. 
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
•	 Verantwoordelijkheid voor het tijdprobleem.
•	 Invloed op de tijd en persoonlijkheid.
•	 Doelen en prioriteiten stellen.
•	 Plannen en delegeren.
•	 Assertiviteit en ‘nee’ zeggen.
•	 Stress en burn-out.
•	 Omgaan met en hanteren van tijdrovers.
•	  Omgaan met tijdverspillers zoals storingen van e-mail, telefoon 

en binnenvallende bezoekers.

Deelnemers
De training is bestemd voor mensen die efficiënter met hun tijd willen 
omgaan en meer werk willen verzetten in minder tijd.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 4 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 599,- en voor niet-leden € 649,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 35,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Lizanne van Ommeren
HR-manager SpeakUp BV, Enschede

Sinds de cursus spreken we over ‘aapjes’. Onze trainer 
bedacht deze metafoor voor verantwoordelijkheden. 
Het is niet de bedoeling om een aapje naar collega’s 
te laten overspringen. Zo wordt op luchtige wijze 
bewustwording gecreëerd. Je merkt dat medewerkers 
van hun verantwoordelijkheden doordrongen raken, 
dat ze er actief mee aan de slag gaan. Een pré is dat 
deze training bedrijfsbreed en incompany kon worden 
gegeven.
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Data 
De trainingen in de open inschrijving worden niet ver vooruit  
gepland. Kijkt u voor meer informatie op www.mkbct.nl onder  
de kop MS Office trainingen. U vindt daar de meest recente 
informatie over data en locaties. U kunt ook bellen met Jeanne 
Dumoulin (015) 219 13 93 voor informatie en inschrijving.

MS Office trainingen
Word, Excel, PowerPoint en Outlook. Bijna iedereen 
die met een PC werkt maakt gebruik van één of meer 
van de genoemde Officeapplicaties van Microsoft. 
De meeste gebruikers kunnen er in hun dagelijks 
werk redelijk tot goed mee uit de voeten. Toch wordt 
gemiddeld maar 20% van Word, Excel, PowerPoint en 
Outlook daadwerkelijk gebruikt. Hoe vaak bent u niet 
veel tijd kwijt met het zoeken naar die ene functie die 
u juist nodig hebt? Met meer kennis en oefening kan 
het werk sneller, makkelijker en efficiënter.

MKB Cursus & Training verzorgt praktische trainingen in het gebruik 
van Word, Excel, PowerPoint, Access en Outlook. De open trainingen 
zijn in Assen en Utrecht.

Voor de MS Office trainingen zijn ook vervolgtrainingen beschikbaar 
en verdiepingstrainingen. U moet dan denken aan bijvoorbeeld  
Excel voor financieel medewerkers. Heeft u kennis van en ervaring 
met oudere versies (bijvoorbeeld Office 2003), dan zijn er migratie-
cursussen naar nieuwere versies.

Individueel “Op Maat”
Voor de start van de training wordt uw bestaande kennis geïnventa-
riseerd. Tijdens de training krijgt u ‘Op Maat’ individuele begeleiding 
van de docent die optreedt als coach. Werksituaties kunnen tijdens de 
training worden behandeld. U leert in uw eigen tempo, onafhankelijk 
van het tempo van de groep.

Drie of meer deelnemers? We komen graag naar 
uw locatie
Heeft u drie of meer deelnemers? We komen dan graag naar u toe en 
voeren de training uit op een door u te kiezen locatie en op in overleg 
vast te stellen data. Eventueel kunnen wij ook de hardware verzorgen 
op uw locatie. 

Tablets en iPads
Naast Office werken we met tablets op basis van IOS (iPad) en  
Android. Ook hiervoor hebben we een aantal trainingen ontwikkeld die 
u helpen om optimaal met deze besturingssystemen en programma’s 
om te gaan.

Aantal dagdelen en prijs
Het aantal dagdelen per training is afhankelijk van uw persoonlijke 
leerwensen en leerbehoeften. De prijs per deelnemer in de open 
inschrijving is voor de meeste gebruikerstrainingen € 295,- per dag 
exclusief BTW en inschrijfkosten, maar inclusief cursusmaterialen  
en catering. Heeft u meer deelnemers voor één onderwerp?  
Dan is het al snel interessant een training op uw eigen locatie te laten 
organiseren. Uw investering daarvoor bedraagt € 635,- per dag  
exclusief BTW, voor groepen tot maximaal 12 deelnemers.
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Arbo en veiligheid
Iedere organisatie is verplicht zorg te dragen voor de  

veiligheid en de gezondheid van medewerkers en  

bezoekers. Veiligheid en gezondheid moeten dus zijn  

geïntegreerd in het totale beleid van de organisatie.  

Uitgangspunt hiervoor is de Arbowet.
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2013
Oss 16, 23 april 08:30 - 16:00

Delft 17, 24 april 08:30 - 16:00

Nieuwegein 18, 25 april 08:30 - 16:00

Oisterwijk 6, 13 mei 08:30 - 16:00

Zoetermeer 7, 14 mei 08:30 - 16:00

Diemen 8, 15 mei 08:30 - 16:00

Lichtenvoorde 16, 23 mei 08:30 - 16:00

Venlo 17, 24 mei 08:30 - 16:00

Assen 21, 28 mei 08:30 - 16:00

Hardinxveld- 
Giessendam

22 ,29 mei 08:30 - 16:00

Paterswolde 27 mei; 3 juni 08:30 - 16:00

Breda 20 mei; 6 juni 08:30 - 16:00

Amersfoort 3, 10 juni 08:30 - 16:00

Hoofddorp 4, 11 juni 08:30 - 16:00

Leeuwarden 5, 12 juni 08:30 - 16:00

Beekbergen (GLD) 14, 21 juni 08:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 17, 24 juni 08:30 - 16:00

Wijchen 18, 25 juni 08:30 - 16:00

Den Bosch 20, 27 juni 08:30 - 16:00

Den Haag 10, 17 juli 08:30 - 16:00

Amersfoort 12, 19 juli 08:30 - 16:00

Hoofddorp 22, 29 juli 08:30 - 16:00

Breda 6, 13 augustus 08:30 - 16:00

Nieuwegein 8, 15 augustus 08:30 - 16:00

Zoetermeer 14, 21 augustus 08:30 - 16:00

Deurningen (OV) 22, 29 augustus 08:30 - 16:00

Beekbergen (GLD) 2, 9 augustus 08:30 - 16:00

Hardinxveld- 
Giessendam

3, 10 september 08:30 - 16:00

Diemen 4, 11 september 08:30 - 16:00

Delft 6, 13 september 08:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 16, 23 september 08:30 - 16:00

Paterswolde 17, 24 september 08:30 - 16:00

Wijchen 18, 25 september 08:30 - 16:00

Oisterwijk 19, 26 september 08:30 - 16:00

Zaandam 20, 27 september 08:30 - 16:00

Sassenheim 30 september; 7 oktober 08:30 - 16:00

Beverwijk 1, 8 oktober 08:30 - 16:00

Veldhoven 2, 9 oktober 08:30 - 16:00

Deurningen (OV) 3, 10 oktober 08:30 - 16:00

Eemnes 4, 11 oktober 08:30 - 16:00

Leeuwarden 15, 22 oktober 08:30 - 16:00

Goes 21, 28 oktober 08:30 - 16:00

Arbo en veiligheid

Basistraining  
bedrijfshulpverlening
In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet ten min
ste één bedrijfshulpverlener (BHVer) beschikbaar 
zijn. Afhankelijk van bestaande risico’s, de bedrijfs
omvang, het aantal medewerkers en bezoekers zijn 
vaak meer hulpverleners noodzakelijk. Het gaat bij 
het volgen van deze training om meer dan alleen  
het voldoen aan een wettelijke verplichting. U levert 
een bijdrage aan het welzijn van medewerkers en 
aan de veiligheid binnen de organisatie.

Doelstelling
U bent in staat tot het verlenen van eerste hulp en het beperken 
en bestrijden van brand. U kunt alarmeren en evacueren bij nood-
situaties en samenwerken met hulpverleningsorganisaties.  
Wanneer de tweedaagse training Bedrijfshulpverlening (BHV) met 
goed gevolg is doorlopen, ontvangt de deelnemer de BHV-pas van 
MKB Cursus & Training.

Programma
Het onderdeel reanimatie is afgestemd op de criteria van de  
Nederlandse Reanimatie Raad. Oefening in het gebruik van een AED  
is een vast onderdeel in het programma. Tijdens de Basistraining 
bedrijfshulpverlening oefent u met ‘echte’ (lotus) slachtoffers.  
De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:
•	 Levensreddend handelen.
•	 Reanimatie.
•	 Bedienen AED.
•	 Theorie Verbranding en Blussing.
•	 Meldingsprocedure en ontruimen.
•	 Elementaire brandbestrijding in de praktijk.

Deelnemers
De training is bestemd voor degene die binnen het bedrijf de taak  
van bedrijfshulpverlener heeft of krijgt. Deelnemers die een geldig 
EHBO-diploma kunnen overleggen, worden vrijgesteld voor de  
trainingsdag ‘levensreddende handelingen’. Wij adviseren u bij  
gezondheidsproblemen en/of zwangerschap voor aanvang van de 
training contact op te nemen met ons secretariaat. Belangrijk is dat 
BHV-ers elk jaar deelnemen aan herhalingstrainingen om hun kennis 
en vaardigheden op peil te houden en te actualiseren.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 4 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 319,- en voor niet-leden € 349,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW en € 7,50 per dag arregementskosten, 
maar inclusief trainingmateriaal.

Bedrijfsnoodplan
MKB Cursus & Training kan u helpen en adviseren bij het opzetten  
van een Bedrijfsnoodplan. 
 Kijk voor meer informatie op www.mkbct.nl/bedrijfsnoodplan,  
of neem contact op met Nicole Vijgeboom: (015) 219 13 91.
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Zwolle 3, 10 juni 08:30 - 16:00

Breda 4, 11 juni 08:30 - 16:00

Wijchen 5, 12 juni 08:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 6, 13 juni 08:30 - 16:00

Beekbergen (GLD) 16, 23 juni 08:30 - 16:00

Heiloo (NH) 17, 24 juni 08:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 18, 25 juni 08:30 - 16:00

Deurningen (OV) 19, 26 juni 08:30 - 16:00

Zoetermeer 20, 27 juni 08:30 - 16:00

Den Bosch 23, 30 oktober 08:30 - 16:00

Geldermalsen 24, 31 oktober 08:30 - 16:00

Zoetermeer 1, 8 november 08:30 - 16:00

Schiedam 4, 11 november 08:30 - 16:00

Nieuwegein 5, 12 november 08:30 - 16:00

Assen 6, 13 november 08:30 - 16:00

Amersfoort 7, 14 november 08:30 - 16:00

Zaandam 15, 22 november 08:30 - 16:00

Zwolle 19, 26 november 08:30 - 16:00

Oss 2, 9 december 08:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 3, 10 december 08:30 - 16:00

Zoetermeer 4, 11 december 08:30 - 16:00

Hoofddorp 6, 13 december 08:30 - 16:00

2014
Wijchen 13, 20 januari 08:30 - 16:00

Delft 15, 22 januari 08:30 - 16:00

Nieuwegein 16, 23 januari 08:30 - 16:00

Breda 17, 24 januari 08:30 - 16:00

Deurningen (OV) 28 januari; 4 februari 08:30 - 16:00

Den Haag 30 januari; 6 februari 08:30 - 16:00

Veldhoven 10, 17 februari 08:30 - 16:00

Heerenveen 12, 19 februari 08:30 - 16:00

Schiedam 26 februari; 5 maart 08:30 - 16:00

Lelystad 3, 10 maart 08:30 - 16:00

Zoetermeer 4, 11 maart 08:30 - 16:00

Hoofddorp 6, 13 maart 08:30 - 16:00

Amersfoort 18, 25 maart 08:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 19, 26 maart 08:30 - 16:00

Oss 20, 27 maart 08:30 - 16:00

Nuth 21, 28 maart 08:30 - 16:00

Hardinxveld- 
Giessendam

24, 31 maart 08:30 - 16:00

Den Haag 2, 9 april 08:30 - 16:00

Tilburg 4, 11 april 08:30 - 16:00

Geldermalsen 7, 14 april 08:30 - 16:00

Paterswolde 15, 22 april 08:30 - 16:00

Nieuwegein 17, 24 april 08:30 - 16:00

Leeuwarden 25 april; 9 mei 08:30 - 16:00

Deurningen (OV) 6, 13 mei 08:30 - 16:00

Amersfoort 8, 15 mei 08:30 - 16:00

Delft 12, 19 mei 08:30 - 16:00

Zaandam 14, 21 mei 08:30 - 16:00

Diemen 16, 23 mei 08:30 - 16:00

Zoetermeer 20, 27 mei 08:30 - 16:00

Bergen op Zoom 26 mei; 2 juni 08:30 - 16:00
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Oss 15, 22 april 18:30 - 21:30

Lelystad 16 april 08:30 - 16:00

Paterswolde 17 april 08:30 - 16:00

Nieuwegein 18 april 08:30 - 16:00

Diemen 19 april 08:30 - 16:00

Oisterwijk 23 april 08:30 - 16:00

Sassenheim 24 april 08:30 - 16:00

Delft 25 april 08:30 - 16:00

Capelle a/d IJssel 26 april 08:30 - 16:00

Venlo 6 mei 08:30 - 16:00

Amersfoort 7 mei 08:30 - 16:00

Nieuwegein 13 mei 08:30 - 16:00

Doetinchem 14 mei 08:30 - 16:00

Zoetermeer 15 mei 08:30 - 16:00

Deurningen (OV) 16 mei 08:30 - 16:00

Hardinxveld- 
Giessendam

17 mei 08:30 - 16:00

Wijchen 22 mei 08:30 - 16:00

Leeuwarden 23 mei 08:30 - 16:00

Assen 24 mei 08:30 - 16:00

Heiloo (NH) 27 mei 08:30 - 16:00

Diemen 28 mei 08:30 - 16:00

Goes 29 mei 08:30 - 16:00

Oisterwijk 3 juni 08:30 - 16:00

Eemnes 4 juni 08:30 - 16:00

Dordrecht 5 juni 08:30 - 16:00

Veldhoven 6 juni 08:30 - 16:00

Rosmalen 10 juni 08:30 - 16:00

Den Haag 11 juni 08:30 - 16:00

Geldermalsen 12 juni 08:30 - 16:00

Amersfoort 13 juni 08:30 - 16:00

Zwolle 19 juni 08:30 - 16:00

Nuth 20 juni 08:30 - 16:00

Capelle a/d IJssel 24 juni 08:30 - 16:00

Delft 26 juni 08:30 - 16:00

Bergen op Zoom 27 juni 08:30 - 16:00

Amersfoort 16 juli 08:30 - 16:00

Zoetermeer 24 juli 08:30 - 16:00

Hoofddorp 29 juli 08:30 - 16:00

Delft 5 augustus 08:30 - 16:00

Schiedam 15 augustus 08:30 - 16:00

Amersfoort 28 augustus 08:30 - 16:00

Sassenheim 2 september 08:30 - 16:00

Beekbergen (GLD) 4 september 08:30 - 16:00

Arbo en veiligheid

Herhalingstraining  
bedrijfshulpverlening
In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet ten minste  
één bedrijfshulpverlener (BHVer) beschikbaar 
zijn. Afhankelijk van bestaande risico’s, de bedrijfs
omvang, het aantal medewerkers en bezoekers 
zijn vaak meer hulpverleners noodzakelijk. Elk jaar 
dienen BHVers een herhalingstraining te volgen om 
hun kennis en vaardigheden te vergroten. U krijgt 
een nieuwe BHVpas als u deze herhalingstraining 
met succes heeft gevolgd.

Doelstelling
U heeft uw BHV-kennis en -vaardigheden weer opgefrist en nieuwe 
actuele kennis verworven.

Programma
Tijdens de Herhalingstraining bedrijfshulpverlening oefent  
u met ‘echte’ (lotus) slachtoffers. Het onderdeel reanimatie is  
afgestemd op de criteria van de Nederlandse Reanimatie Raad.
Het programma behandelt de volgende onderwerpen:
•	 Herhaling hoofdzaken theorie.
•	 Herhaling reanimatie en AED.
•	 Eerste hulp, waaronder reanimatie.
•	 Ontruimingsoefeningen en meldingsprocedure.

Deelnemers
De training is bestemd voor medewerkers die binnen het bedrijf  
de taak van bedrijfshulpverlener hebben en beschikken over een  
geldige BHV-pas of certificaat. Deelnemers die een geldig EHBO 
diploma kunnen overleggen, worden vrijgesteld voor het onderdeel 
‘levensreddende handelingen’.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 2 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 210,- en voor niet-leden € 229,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW en € 7,50 per dag arregementskosten, 
maar inclusief trainingmateriaal.



Zaandam 20 nvoember 08:30 - 16:00

Venlo 21 november 08:30 - 16:00

Den Haag 22 november 08:30 - 16:00

Veldhoven 25 november 08:30 - 16:00

Heiloo (NH) 26 november 08:30 - 16:00

Assen 27 november 08:30 - 16:00

Lichtenvoorde 28 november 08:30 - 16:00

Nieuwegein 29 november 08:30 - 16:00

Amersfoort 2 december 08:30 - 16:00

Diemen 3 december 08:30 - 16:00

Zoetermeer 4 december 08:30 - 16:00

Breda 6 december 08:30 - 16:00

Hoofddorp 9 december 08:30 - 16:00

Wijchen 10 december 08:30 - 16:00

Goes 11 december 08:30 - 16:00

Zaandam 12 december 08:30 - 16:00

Deurningen (OV) 13 december 08:30 - 16:00

Dordrecht 16 december 08:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 17 december 08:30 - 16:00

2014
Nieuwegein 22 januari 08:30 - 16:00

Diemen 23 januari 08:30 - 16:00

Oss 27 januari 08:30 - 16:00

Zoetermeer 28 januari 08:30 - 16:00

Amersfoort 3 februari 08:30 - 16:00

Lelystad 4 februari 08:30 - 16:00

Eemnes 5, 12 februari 18:30 - 21:30

Den Haag 6 februari 08:30 - 16:00

Zaandam 10 februari 08:30 - 16:00

Heiloo (NH) 14 februari 08:30 - 16:00

Paterswolde 20 februari 08:30 - 16:00

Breda 24 februari 08:30 - 16:00

Geldermalsen 25 februari 08:30 - 16:00

Delft 3 maart 08:30 - 16:00

Hoofddorp 4 maart 08:30 - 16:00

Nieuwegein 6 maart 08:30 - 16:00

Dordrecht 7 maart 08:30 - 16:00

Eemnes 10 maart 08:30 - 16:00

Doetinchem 11 maart 08:30 - 16:00

Deurningen (OV) 12 maart 08:30 - 16:00

Sassenheim 13 maart 08:30 - 16:00

Nuth 14 maart 08:30 - 16:00

Hardinxveld- 
Giessendam

17 maart 08:30 - 16:00

Den Bosch 18 maart 08:30 - 16:00

Oss 5 september 08:30 - 16:00

Borculo 6 september 08:30 - 16:00

Den Bosch 9 september 08:30 - 16:00

Lelystad 10 september 08:30 - 16:00

Veldhoven 12 september 08:30 - 16:00

Delft 13 september 08:30 - 16:00

Nieuwegein 16 september 08:30 - 16:00

Dordrecht 18 september 08:30 - 16:00

Paterswolde 20 september 08:30 - 16:00

Heiloo (NH) 23 september 08:30 - 16:00

Leeuwarden 24 september 08:30 - 16:00

Hoofddorp 25 september 08:30 - 16:00

Diemen 30 september 08:30 - 16:00

Amersfoort 2 oktober 08:30 - 16:00

Den Haag 3 oktober 08:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 4 oktober 08:30 - 16:00

Breda 7 oktober 08:30 - 16:00

Nieuwegein 8 oktober 08:30 - 16:00

Deurningen (OV) 9 oktober 08:30 - 16:00

Eemnes 10 oktober 08:30 - 16:00

Zoetermeer 11 oktober 08:30 - 16:00

Den Haag 14 oktober 08:30 - 16:00

Paterswolde 15 oktober 08:30 - 16:00

Zwolle 16 oktober 08:30 - 16:00

Lichtenvoorde 17 oktober 08:30 - 16:00

Goes 21 oktober 08:30 - 16:00

Oisterwijk 23 oktober 08:30 - 16:00

Hoofddorp 28 oktober 08:30 - 16:00

Geldermalsen 29 oktober 08:30 - 16:00

Zaandam 30 oktober 08:30 - 16:00

Amersfoort 31 oktober 08:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 1 november 08:30 - 16:00

Deurningen (OV) 4 november 08:30 - 16:00

Wijchen 5 november 08:30 - 16:00

Hardinxveld- 
Giessendam

6 november 08:30 - 16:00

Schiedam 7 november 08:30 - 16:00

Zoetermeer 8 november 08:30 - 16:00

Breda 11 november 08:30 - 16:00

Delft 12 november 08:30 - 16:00

Leeuwarden 13 november 08:30 - 16:00

Zwolle 14 november 08:30 - 16:00

Amersfoort 15 november 08:30 - 16:00

Heerenveen 16 november 08:30 - 16:00

Nuth 19 november 08:30 - 16:00
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Arbo en veiligheid

Goes 19 maart 08:30 - 16:00

Beverwijk 20 maart 08:30 - 16:00

Heerenveen 21 maart 08:30 - 16:00

Beekbergen (GLD) 24 maart 08:30 - 16:00

Zoetermeer 25 maart 08:30 - 16:00

Bergen op Zoom 26 maart 08:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 31 maart 08:30 - 16:00

Deurningen (OV) 1 april 08:30 - 16:00

Oss 2 april 08:30 - 16:00

Zaandam 3 april 08:30 - 16:00

Borculo 4 april 08:30 - 16:00

Den Haag 8 april 08:30 - 16:00

Amersfoort 9 april 08:30 - 16:00

Hoofddorp 10 april 08:30 - 16:00

Geldermalsen 11 april 08:30 - 16:00

Breda 14 april 08:30 - 16:00

Zwolle 15 april 08:30 - 16:00

Lelystad 17 april 08:30 - 16:00

Paterswolde 22 april 08:30 - 16:00

Nieuwegein 23 april 08:30 - 16:00

Diemen 24 april 08:30 - 16:00

Oisterwijk 25 april 08:30 - 16:00

Sassenheim 6 mei 08:30 - 16:00

Delft 7 mei 08:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 8 mei 08:30 - 16:00

Venlo 9 mei 08:30 - 16:00

Amersfoort 12 mei 08:30 - 16:00

Nieuwegein 13 mei 08:30 - 16:00

Doetinchem 14 mei 08:30 - 16:00

Zoetermeer 15 mei 08:30 - 16:00

Deurningen (OV) 16 mei 08:30 - 16:00

Hardinxveld- 
Giessendam

19 mei 08:30 - 16:00

Wijchen 20 mei 08:30 - 16:00

Leeuwarden 21 mei 08:30 - 16:00

Assen 22 mei 08:30 - 16:00

Heiloo (NH) 23 mei 08:30 - 16:00

Goes 26 mei 08:30 - 16:00

Oisterwijk 27 mei 08:30 - 16:00

Diemen 2 juni 08:30 - 16:00

Eemnes 3 juni 08:30 - 16:00

Dordrecht 4 juni 08:30 - 16:00

Veldhoven 5 juni 08:30 - 16:00

Den Bosch 6 juni 08:30 - 16:00

Den Haag 10 juni 08:30 - 16:00

Geldermalsen 11 juni 08:30 - 16:00

Amersfoort 12 juni 08:30 - 16:00

Zwolle 13 juni 08:30 - 16:00

Nuth 16 juni 08:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 17 juni 08:30 - 16:00

Delft 18 juni 08:30 - 16:00

Bergen op Zoom 19 juni 08:30 - 16:00

Amersfoort 20 juni 08:30 - 16:00

Zoetermeer 23 juni 08:30 - 16:00
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2013
Breda 18 april 19:30 - 22:00

Berg en Dal (GLD) 22 april 13:30 - 16:00

Utrecht 8 mei 19:30 - 22:00

Zwolle 2 oktober 19:30 - 22:00

Capelle aan den IJssel 7 oktober 13:30 - 16:00

Haarlem 31 oktober 19:30 - 22:00

Beekbergen (GLD) 5 november 13:30 - 16:00

2014
Eindhoven 4 maart 13:30 - 16:00

Amsterdam 13 maart 19:30 - 22:00

Den Haag 18 maart 13:30 - 16:00

Zwolle 26 maart 19:30 - 22:00

Omgaan met lastige klanten  
en agressief gedrag
Is het klantcontact één van de prettige kanten  
van uw werk? Dat is mooi. Maar bent u voorbereid  
op een minder prettige situatie? Want het is goed  
om te weten hoe u met onredelijke, eisende of  
claimende klanten om kunt gaan. Dat leert u in  
deze gerichte en praktische training. Bovendien  
oefent u in levensechte situaties met behulp van  
een acteur, hoe u spanning in agressief gedrag  
kunt verminderen.

Doelstelling
U krijgt inzicht in de verschillende vormen van lastig gedrag.  
U vergroot uw kennis en inzicht ten aanzien van agressie. U leert 
de-escalerende vaardigheden en technieken aan, alsook houdings-
aspecten in relatie tot lastig gedrag en agressie.

Programma
De training Omgaan met lastige klanten en agressief gedrag  
heeft een actief karakter en oefent een aantal belangrijke vaardig-
heden in reële situaties met een professionele acteur om te leren 
voorkomen dat een situatie uit de hand loopt. Daarbij worden de 
onderstaande onderwerpen behandeld:
•	 Ervaringen met lastige klanten en agressie.
•	 Lastig gedrag, onderverdeling in de vier typen.
•	 Interventies bij lastige klanten.
•	 Theoretische onderbouwing begrip agressie.
•	 Uitleg frustratie en instrumentele agressie.
•	  Basishouding/professionele houding bij de verschillende  

vormen van agressie.
•	 De-escalerende interventies en technieken.

Deelnemers
Deze training is bij uitstek geschikt voor u, die in direct contact met 
klanten staat, waarbij de klant agressief gedrag kan vertonen.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 1 dagdeel. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 189,- en voor niet-leden € 199,- per deelnemer.
Dit bedrag is exclusief BTW en een bijdrage van € 5,- arrangements-
kosten.

Christa Rusman
Stichting Perspectief
Schoonmaakster en bardame

Ik heb soms wel eens lastige klanten, als ik achter
de bar werk van Theater de Molen. Daarom heb ik
deze cursus gevolgd. Een acteur probeerde me met
casussen echt uit de tent te lokken om te kijken hoe ik
reageerde. Dat heeft me een stuk alerter gemaakt.
Ik probeer nu op een andere manier tegen mensen te
praten. Je moet niet te snel beloftes doen, alleen als
je er zeker van bent dat je ze kunt waarmaken.
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2013
Breda 18 april 13:30 - 16:00

Berg en Dal (GLD) 22 april 19:30 - 22:00

Utrecht 8 mei 13:30 - 16:00

Zwolle 2 oktober 13:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 7 oktober 19:30 - 22:00

Haarlem 31 oktober 13:30 - 16:00

Beekbergen (GLD) 5 november 19:30 - 22:00

2014
Eindhoven 4 maart 19:30 - 22:00

Amsterdam 13 maart 13:30 - 16:00

Den Haag 18 maart 19:30 - 22:00

Zwolle 26 maart 13:30 - 16:00

Arbo en veiligheid

Overvaltraining
Er wordt door het bedrijfsleven veel schade geleden 
door overvallen, maar de grootste schade is niet  
uit te drukken in geld. Een overval is een zeer  
ingrijpende gebeurtenis. Het gebeurt per definitie 
onverwachts en gaat vaak gepaard met geweld  
en/ of (doods)bedreigingen. Medewerkers die slacht
offer worden van een overval lopen een trauma op, 
wat in sommige gevallen verstrekkende gevolgen
heeft. Daarom is deze overvaltraining geen over
bodige luxe.

Doelstelling
U bent in staat om het overvalrisico te beperken en een overval-
situatie te hanteren. U weet wat u dan wel moet doen, maar ook wat 
u nadrukkelijk niet moet doen. U kunt slachtoffers opvangen. U bent in 
staat om een bruikbaar signalement samen te stellen, wat de pakkans 
van de dader vergroot.

Programma
In de Overvaltraining worden achtergronden van overvallen  
besproken en komen preventieve maatregelen aan bod. De over-
valsituatie wordt met een professionele acteur in een rollenspel 
getraind. Dit rollenspel heeft geen enkele traumatiserende uitwerking. 
Door oefenen in een ‘echte overvalsituatie’ verwerft u daadwerkelijk 
praktische vaardigheden. De volgende (deel)onderwerpen worden 
behandeld:
•	 Wie is de overvaller en wat is zijn ideaalbeeld?
•	  Hoe vermindert u de buit en welke methoden en hulpmiddelen 

zijn daarvoor beschikbaar?
•	 De overvaller minder gelegenheid geven;
 – organisatorische maatregelen;
 – technische maatregelen.
•	  Overval op de kassa (hit and run) en overval voor openingstijd 

(early morning hold up):
 – wat moet je wel en wat moet je niet doen?
 – wat gebeurt er met een overval alarmering?
 – hoe communiceer je tijdens een overval?
•	 Hoe te handelen na een overval?
•	 Slachtofferopvang:
 – opvangen van medewerkers;
 – wat te doen met eventuele klanten.

Deelnemers
De overvaltraining is bestemd voor u, ondernemer of directeur in  
het midden- en kleinbedrijf en medewerker die te maken kan krijgen 
met agressieve klanten en een overvalrisico loopt.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 1 dagdeel. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 189,- en voor niet-leden € 199,- per deelnemer.  
Dit bedrag is exclusief BTW en een bijdrage van € 5,- arrangements-
kosten.

Petra van der Made
eigenaresse Hotel-Restaurant De Gouden Leeuw,  
Zevenbergschen Hoek

Gelukkig is er geen concrete aanleiding om de training 
te volgen. We willen gewoon goed voorbereid zijn, dus 
we zijn met zestien restaurantmedewerkers aan de 
slag gegaan. De theorie is belangrijk, daarin komen 
onder andere de preventieve mogelijkheden aan bod. 
Je leert ook veel van de praktijkoefeningen met een 
acteur. We weten nu wat ons te doen staat als de nood 
aan de man is.
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Bergen op Zoom 17 april 08:30 - 16:00

Amsterdam 22 april 08:30 - 16:00

Zwolle 6 mei 08:30 - 16:00

Amersfoort 16 mei 08:30 - 16:00

Heiloo (NH) 3 september 08:30 - 16:00

Eindhoven 12 september 08:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 16 september 08:30 - 16:00

Drachten 27 september 08:30 - 16:00

Goes 1 oktober 08:30 - 16:00

Enschede 9 oktober 08:30 - 16:00

Papendrecht 21 okobter 08:30 - 16:00

Amsterdam 30 oktober 08:30 - 16:00

Roermond 1 november 08:30 - 16:00

Utrecht 6 november 08:30 - 16:00

2014
Wijk aan Zee (NH) 3 maart 08:30 - 16:00

Den Bosch 19 maart 08:30 - 16:00

Capelle aan den IJssel 27 maart 08:30 - 16:00

Dordrecht 1 april 08:30 - 16:00

Paterswolde 3 april 08:30 - 16:00

Venlo 9 april 08:30 - 16:00

Goes 14 april 08:30 - 16:00

Amsterdam 23 april 08:30 - 16:00

Zwolle 24 april 08:30 - 16:00

Amersfoort 8 mei 08:30 - 16:00

Preventiemedewerker
Veiligheid en zorg zijn belangrijke onderdelen in  
uw bedrijfsvoering. Het gaat hierbij immers om het 
welzijn van uw medewerkers, klanten en gasten.
Bij 25 medewerkers of meer dient u minimaal één 
preventiemedewerker in dienst te hebben. Hij of zij 
moet op de hoogte zijn van de regelgeving en die 
kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssituatie.
Met deze cursus borgt u twee belangrijke onder
delen van uw bedrijfsvoering: veiligheid en zorg.

Doelstelling
De taken van de preventiemedewerker zijn afgestemd op de aard 
en risico’s van het bedrijf, zoals die ook in de Risico-Inventarisatie & 
-Evaluatie genoemd zijn. U bent in staat om simpele oplossingen en 
adviezen over preventie te geven en kunt een eenvoudige Risico-
Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uitvoeren. U weet hoe u ongevallen 
 registreert en onderzoekt. U kunt coördineren in de zorg voor  
arbeidsomstandigheden en voorlichting geven over veilig en gezond 
werken. U kunt fungeren als aanspreekpunt voor overheidsdiensten, 
zoals Arbeidsinspectie en Arbodienst.

Programma
Het aantal preventiemedewerkers per bedrijf is afhankelijk van  
de aard, omvang, spreiding en risico’s van de bedrijfsvoering.  
U ontvangt na afloop een Certificaat van Deelname. Tijdens de  
cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
•	 Functie en taken van de preventiemedewerker.
•	 Arbeidsrisico’s in de organisatie.
•	 Arbowetgeving.
•	  Algemene basiskennis RI&E, waaronder beleid, organisatie-

kunde, veiligheid, gezondheid en welzijn.
•	  Basiselementen ergonomie, agressie en geweld en fysieke 

belasting.
•	 Communicatieve vaardigheden.
•	 Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Deelnemers
De cursus is voor u bestemd, die de functie van preventie-
medewerker (gaat) uitvoeren.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 399,- en voor niet-leden € 425,- per deelnemer.
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 25,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.
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Data
De cursussen worden niet ver vooruit georganiseerd. Kijkt u voor 
meer informatie en actuele cursusdata op www.mkbct.nl onder de 
kop Arbo en Veiligheid. U vindt daar de meest recente informatie 
over data en locaties.

2013
Utrecht 15 april 08:30 - 18:30

Amsterdam 6 mei 08:30 - 18:30

Amersfoort 15 mei 08:30 - 18:30

Utrecht 21 mei 08:30 - 18:30

VCA Basisveiligheid
Zowel werkgever als werknemer dient zich te  
houden aan de bepalingen van de Arbowet. De VCA 
kan een effectief hulpmiddel zijn om aan de vereisten 
te voldoen. Kiezen voor VCAcertificering is ook  
kiezen voor een gestructureerd Arbo en veilig
heidsbeleid; waarborg voor de continuïteit van  
uw bedrijf. Door deze cursus beheerst u het  
veiligheidsproces in uw onderneming. Zo voorkomt  
u ongevallen met ernstige gevolgen, verlet en  
imagoschade.

Doelstelling
VCA organiseert en beheerst het veiligheidsproces binnen uw bedrijf 
zodanig, dat schade voorkomen of beperkt wordt. U weet hoe u hierin 
uw eigen rol speelt.

Programma
In deze VCA cursus komt het volgende aan de orde: 
•	 Veiligheidswetgeving. 
•	 Gevaren, risico’s en preventie. 
•	 Veiligheidsgedrag.
•	 Taken, rechten, plichten en overleg.
•	 Procedures, instructies en signalering.
•	 Voorbereiden op noodsituaties.
•	 Gevaarlijke stoffen.
•	 Brand en explosie.
•	 Arbeidsmiddelen. 
•	 Ergonomische werkplek.
•	 Persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Examen en Certificaat
De cursus wordt ondersteund met een digitale presentatie, inclusief 
een korte educatieve film. Tevens wordt geoefend met vragen uit 
proefexamens. De cursus wordt afgesloten met het afleggen van een 
examen. Bij goed gevolg ontvangt u het Certificaat VCA-Basisveilig-
heid. Dit certificaat blijft 10 jaar geldig.

Code 95 CBR
Chauffeurs die beroepsmatig een auto besturen, moeten elke 5 jaar 
35 scholingsuren volgen (waarvan minimaal 7 uren praktijk) om hun 
“code 95” op het rijbewijs geldig te laten blijven. Onze VCA cursus valt 
onder de “code 95”. 

Deelnemers
De cursus VCA Basisveiligheid is bestemd voor u, medewerker van 
een bedrijf dat werkzaam is in of toeleverancier van sectoren met 
een verhoogd veiligheidsrisico. Voor u als leidinggevende organiseren 
wij de cursus VCA-VOL.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 210,- 
voor leden van MKB-Nederland en € 225,- voor niet-leden.  
Deze bedragen zijn exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 30,- 
voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten en 
exclusief € 75,- examengeld.

Arbo en veiligheid
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Data
De cursussen worden niet ver vooruit georganiseerd. Kijkt u voor 
meer informatie en actuele cursusdata op www.mkbct.nl onder de 
kop Arbo en Veiligheid. U vindt daar de meest recente informatie 
over data en locaties.

2013
Utrecht 15, 16 april 08:30 - 16:00

Amsterdam 6, 7 mei 08:30 - 16:00

Amersfoort 15, 16 mei 08:30 - 16:00

Utrecht 21, 22 mei 08:30 - 16:00

VCA VOL: Veiligheid voor  
leidinggevenden
Zowel werkgever als werknemer dienen zich te  
houden aan de bepalingen van de Arbowet. De VCA 
kan een effectief hulpmiddel zijn om aan de vereisten 
te voldoen. Kiezen voor VCAcertificering is ook  
kiezen voor een gestructureerd Arbo en veilig
heidsbeleid; waarborg voor de continuïteit van uw 
bedrijf. Door deze cursus beheerst u het veilig
heidsproces in uw onderneming. Zo voorkomt u 
ongevallen met ernstige gevolgen, verlet en imago
schade.

Doelstelling
VCA-VOL organiseert en beheerst het veiligheidsproces binnen uw 
bedrijf zodanig, dat schade voorkomen of beperkt wordt. U leert 
veiligheidselementen in het dagelijkse werk in te passen en hoe u  
deze aan medewerkers overdraagt.

Programma
De cursus VCAVOL veiligheid voor leidinggevenden behandelt 
de volgende onderwerpen:
•	 Arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving.
•	 Ontstaan van ongeval.
•	 Bevorderen veilig werken.
•	 Motivatietechnieken om veilig werken te bevorderen.
•	 Opstellen en invoeren van veiligheidsprocedures.
•	 Taak-risico-analyse.
•	 Bedrijfsnoodplan.
•	 Gevarenbronnen.
•	 Toxicologie.
•	 Ergonomie.

Examen en Certificaat
De cursus wordt ondersteund met een digitale presentatie, inclusief 
een korte educatieve film. Tevens wordt geoefend met vragen uit 
proefexamens. De cursus wordt afgesloten met het afleggen van een 
examen. Bij goed gevolg ontvangt u het Certificaat VCA-VOL.
Dit certificaat blijft 10 jaar geldig.

Code 95 CBR
Chauffeurs die beroepsmatig een auto besturen, moeten elke 5 jaar 
35 scholingsuren volgen (waarvan minimaal 7 uren praktijk) om hun 
“code 95” op het rijbewijs geldig te laten blijven. Onze VCA cursus valt 
onder de “code 95”.  

Deelnemers
De cursus VCA-VOL is bestemd voor u, leidinggevende in een bedrijf 
dat werkzaam is in of toeleverancier van sectoren met een verhoogd 
veiligheidsrisico. U hebt nog geen cursus Basisveiligheid VCA of een 
vergelijkbare opleiding gevolgd.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 4 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 399,- en voor niet-leden € 425,- per deelnemer. 
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 35,- voor cursus-
materialen, € 19,75 per dag arrangementskosten en € 75,- examen-
geld.
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Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 210,- 
voor leden van MKB-Nederland en € 225,- voor niet-leden.  
Deze bedragen zijn exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 30,- 
voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten en 
exclusief € 75,- examengeld.

Data
De cursussen worden niet ver vooruit georganiseerd. Kijkt u voor 
meer informatie en actuele cursusdata op www.mkbct.nl onder de 
kop Arbo en Veiligheid. U vindt daar de meest recente informatie 
over data en locaties.

2013
Amsterdam 6 mei 08:30 - 18:30

Amersfoort 15 mei 08:30 - 18:30

Utrecht 21 mei 08:30 - 18:30

Herhalingstraining VCA  
Basisveiligheid
De Arbowet schrijft een aantal zaken voor om het 
werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen  
voeren. De herhalingscursus Basisveiligheid VCA 
brengt de algemene veiligheidskennis van uw  
operationeel personeel op een gelijk niveau en  
integreert die in hun vakkennis. De wettelijke  
verplichting voor de werkgever om de werknemers 
voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden 
sluit hierbij aan.

Doelstelling
Het opfrissen van de basiskennis voor het veilig uitvoeren van 
werkzaamheden in de industrie en bouwnijverheid. Er is een aanzet 
gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied 
van veiligheid en gezondheid.

Programma
De geldigheidsduur van het diploma VCA Basisveiligheid bedraagt 
10 jaar. In de VCA checklist is de cursus VCA Basisveiligheid als ver-
plichte vraag opgenomen voor al het operationele personeel dat  
langer dan drie maanden in dienst is. Om aan deze eis te kunnen blij-
ven voldoen dient de houder van het diploma de kennis te herhalen.  
In deze Herhalingscursus VCA basisveiligheid komt het volgende aan 
de orde: 
•	 Veiligheidswetgeving. 
•	 Gevaren, risico’s en preventie. 
•	 Veiligheidsgedrag.
•	 Taken, rechten, plichten en overleg.
•	 Procedures, instructies en signalering.
•	 Voorbereiden op noodsituaties.
•	 Gevaarlijke stoffen.
•	 Brand en explosie.
•	 Arbeidsmiddelen. 
•	 Ergonomische werkplek.
•	 Persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Examen en Certificaat
Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examen-
bureau afgenomen. U ontvangt bij voldoende resultaat een landelijk 
erkend diploma met een geldigheid van 10 jaar.

Code 95 CBR
Chauffeurs die beroepsmatig een auto besturen, moeten elke 5 jaar 
35 scholingsuren volgen (waarvan minimaal 7 uren praktijk) om hun 
“code 95” op het rijbewijs geldig te laten blijven. Onze VCA cursus valt 
onder de “code 95”.  

Deelnemers
De herhalingcursus VCA Basisveiligheid is bestemd voor u als
operationeel medewerker. Deelnemers dienen in het bezit te zijn
van het certificaat VCA Basisveiligheid.

Arbo en veiligheid

Algemeen management Arbeidsrecht Arbeidsvoorwaarden
Coachend leidinggeven Debiteu-
renbeheer Doorgroeien na de start  Financ
eel Basiskennis Financieel ma-
nagement Klantgericht denken en handelen Klantgericht verko
pen Klantvriendelijk telefone
renLiedinggeven en motivere
Marktgericht Communiceren
Middle management Notule-
ren  Onderhandelen 
Personeelsgesprekken Perso
neelsmanagement Presenteren Resultaatgericht vergade-ren Succesvol Telefonisch verkopen
Vakantieregelingen Gedragsco-
des Langer werken LeeftijdsTe
rugdringen van verzuim Time 
Management Train de trainer 
Verkoop en acquisitie Werving en 
selectie Algemeen management Arbeidsrecht Arbeidsvoor-
waarden Coachend leidinggeven De
biteurenbeheer Doorgroeien na de start richt denken en handelen Klantgericht verko

 

 

 

 



81

Algemeen management Arbeidsrecht Arbeidsvoorwaarden
Coachend leidinggeven Debiteu-
renbeheer Doorgroeien na de start  Financ
eel Basiskennis Financieel ma-
nagement Klantgericht denken en handelen Klantgericht verko
pen Klantvriendelijk telefone
renLiedinggeven en motivere
Marktgericht Communiceren
Middle management Notule-
ren  Onderhandelen 
Personeelsgesprekken Perso
neelsmanagement Presenteren Resultaatgericht vergade-ren Succesvol Telefonisch verkopen
Vakantieregelingen Gedragsco-
des Langer werken LeeftijdsTe
rugdringen van verzuim Time 
Management Train de trainer 
Verkoop en acquisitie Werving en 
selectie Algemeen management Arbeidsrecht Arbeidsvoor-
waarden Coachend leidinggeven De
biteurenbeheer Doorgroeien na de start richt denken en handelen Klantgericht verko

 

 

 

 

81

OR en medezeggenschap
Medezeggenschap is een groot goed. Direct toepasbare 

kennis en vaardigheden zijn nodig om aan medezeggen-

schap een verantwoorde en effectieve invulling te geven.
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2013
Soest 19 april 10:00 - 16:00

Heiloo (NH) 16 september 10:00 - 16:00

Zwolle 20 september 10:00 - 16:00

Eerbeek (GLD) 28 oktober 10:00 - 16:00

Breda 5 november 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 8 november 10:00 - 16:00

2014
Zwolle 3 maart 10:00 - 16:00

Amsterdam 19 maart 10:00 - 16:00

Eindhoven 27 maart 10:00 - 16:00

Utrecht 10 april 10:00 - 16:00

ORtraining voor  
ondernemers
De ondernemingsraad heeft sinds 1998 een wette
lijke basis voor zijn zelfstandige positie. U bent als  
bestuurder gebaat bij heldere regels voor efficiënt 
overleg met de Ondernemingsraad/Personeels
vertegenwoordiging (OR/PVT). Maar hoe houdt u  
die in de gaten, gecombineerd met uw rechten en 
plichten, en de bevoegdheden van de OR/PVT?
Een succesvolle samenwerking met de OR/PVT;  
daar gaan we aan werken in deze training.

Doelstelling
U brengt uw persoonlijke ervaringen in als leermateriaal en krijgt  
grip op een succesvolle samenwerking met de OR/PVT. 

Programma
Bij de training ORtraining voor ondernemers ontvangt u  
de “Toolbox Ondernemingsraad” op CD-rom, met waardevolle  
achtergrondinformatie en hulpmiddelen. Onderstaande onder- 
werpen worden behandeld:
•	  De Wet op de Ondernemingsraden met de belangrijkste 

bevoegdheden van de ondernemingsraden zoals adviesrecht, 
instemmingsrecht, managementvragen en de informatiever-
strekking aan de OR.

•	  Voorbereiden van en oefenen in een simulatie, waarbij een 
overlegvergadering wordt nagebootst.

•	 De relatie van de directie met de OR en haar achterban.

Deelnemers
De training is voor u bestemd, directeur of ondernemer in het  
midden- en kleinbedrijf en voor u, die namens een bedrijf of  
organisatie betrokken is bij overleg en onderhandeling met een  
Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 2 dagdelen. De prijs voor leden van  
MKB-Nederland is € 360,- en voor niet-leden € 395,- per deelnemer.
Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 60,- voor cursus-
materialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

OR en medezeggenschap

Saskia Daamen
St. Kindercentra Midden-Brabant
Coördinator

De OR-training voor ondernemers volgde ik met drie 
collega’s. Hierdoor kon de training perfect aansluiten 
op Stichting Kindercentra. Het was erg fijn dat we 
specifieke vragen over onze eigen situatie konden stel-
len. Dat is echt een meerwaarde. Door deze cursus zag 
ik de OR niet langer als een concurrent, maar als een 
partij waar je constant mee moet samenwerken.
De ondernemingsraad van onze stichting zit nog in een
opstartfase. Hierdoor heb ik de cursus nog niet echt
in praktijk kunnen brengen. Maar die vertaalslag komt
nog.
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De data voor deze cursus worden in overleg met de opdracht-
gever vastgesteld.

Navigator werkmethode voor 
OR en bestuurder
OR en bestuurder worden meestal los van elkaar  
opgeleid. Beiden volgen hun eigen methode in advies 
en instemmingsprocedures. De Navigator werk
methode is zowel voor bestuurder als OR een  
methode die kwaliteit en tempo van het overleg 
bevordert. Zoals een team een dag met elkaar aan 
het werk gaat om een krachtige samenwerking te 
ontwikkelen gaan OR en bestuurder een dag aan  
het werk om een productieve relatie tot stand te 
brengen. MKB Cursus & Training verzorgt in samen
werking met Stichting Navigator een unieke cursus 
die zowel OR als bestuurder belangrijke voordelen 
kan bieden.

Doelstelling
Het doel van de training is met behulp van de Navigator werkmethode 
een werkwijze af te spreken en te oefenen die OR en bestuurder bij 
het medezeggenschapswerk van dienst is. Tijdens de bijeenkomsten 
zal de persoonlijke ervaring van de deelnemers als leermateriaal 
worden gebruikt.

Programma
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•	  Het wettelijk kader van de samenwerking van OR en  

bestuurder.
•	 Rol en positie van OR en bestuurder.
•	  Voorbereiden van en oefenen in een simulatie, waarbij een 

overlegvergadering wordt nagebootst.
•	 Afspraken over de samenwerking tussen OR en bestuurder.

Deelnemers
Deze training is bestemd voor bestuurders en OR-leden en wordt 
uitsluitend incompany aangeboden.

Cursusgroepen
De training wordt uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het 
beste schikt. Het programma kan eventueel naar uw wensen worden 
aangepast. Meer weten? Bel met Jeanne Dumoulin (015) 219 13 93 of 
Nicole Vijgeboom (015) 219 13 91.

Data, plaats en prijs
De Navigator werkmethode voor OR en bestuurder wordt uitgevoerd 
in samenwerking met Stichting Navigator. Datum en tijden worden in 
overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Het programma kan in 
overleg met de opdrachtgever op maat worden aangepast.
Het programma bestaat meestal uit 2 dagdelen van circa 2,5 uur. 
Nadat uw wensen zijn besproken ontvangt u een concreet voorstel 
met daarin de cursusinhoud en uw investeringen.
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2013
Amsterdam 6 mei 10:00 - 16:00

Utrecht 23 mei 10:00 - 16:00

Amsterdam 13 november 10:00 - 16:00

Utrecht 22 november 10:00 - 16:00

2014
Amersfoort 26 mei 10:00 - 16:00

Tilburg 12 juni 10:00 - 16:00

Arbeidsrecht en  
arbeidsvoorwaarden
Arbeidsrecht speelt een belangrijke rol bij veel  
adviezen die een OR uitbrengt. Dat geldt zeker bij 
zaken waarvoor instemming van de OR nodig is.  
Ondernemingsraden worden ook steeds meer  
betrokken bij arbeidsvoorwaarden. Soms wordt  
de OR betrokken vanuit de CAO om meer maatwerk 
te kunnen leveren.
Deelnemers aan deze cursus krijgen, mede aan de 
hand van praktijkvoorbeelden, inzicht in de rele
vante principes van arbeidsrecht en arbeidsvoor
waarden. Zij leren zelf praktisch om te gaan met 
feitelijke situaties. Binnen het programma is er 
gelegenheid om desgewenst eigen problemen in  
te brengen.

Doelstelling
U meer inzicht te verschaffen in het arbeidsrecht zodat u in uw OR 
werk beter uit de voeten kunt met de arbeidsvoorwaarden. U kunt  
na afloop van de cursus inschatten onder welke omstandigheden u 
beter een deskundige kunt inschakelen.

Programma
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
•	 Wat zijn de principes van het arbeidsrecht in Nederland?
•	  De gevoeligheden tussen bestuurder en OR in het arbeids-

recht.
•	  Bij welke arbeidsvoorwaarden is er wel of geen rol voor de 

OR?
•	 Welke afspraken kunt u maken met de bestuurder?
•	  Wat is een praktische aanpak om uw invloed op het arbeids-

voorwaardenpakket te optimaliseren?

Deelnemers
De cursus is bestemd voor ondernemingsraadsleden die meer  
willen weten van arbeidsrecht en hun rol bij de arbeidsvoor-
waardenontwikkeling.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen van circa 2,5 uur. De prijs per deel-
nemer is € 445,-. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage 
van € 40,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangements-
kosten.

OR en medezeggenschap
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2013
Utrecht 25 april 10:00 - 16:00

Eindhoven 18 november 10:00 - 16:00

Utrecht 28 november 10:00 - 16:00

2014
Eindhoven 7 mei 10:00 - 16:00

Capelle aan den IJssel 15 mei 10:00 - 16:00

Leeftijdsbewust  
personeelsbeleid
Als het om werken gaat horen bij elke leeftijd  
specifieke eigenschappen en wensen. Elke leeftijd 
vraagt om maatwerk voor de betreffende mede
werkers en voor de organisatie waarin dat waar
gemaakt moet worden. Binnen het leeftijdsbewust 
personeelsbeleid zal de komende tijd veel aandacht 
uitgaan naar de oudere leeftijdsgroepen omdat we 
voor het eerst weer langer gaan werken. De leeftijd 
waarop mensen stoppen met werken wordt snel  
hoger. Het doel is om die leeftijd te verhogen naar  
67 jaar. Zonder inspanningen van werkgevers en 
werknemers zal dat niet leiden tot succes. Welke  
solidariteit tussen de leeftijdsgroepen is gewenst  
om een gezond bedrijfsklimaat te ontwikkelen 
waarin leeftijdsgroepen, met erkenning van hun 
specifieke eigenschappen, samen op kunnen  
werken? Hier ligt de komende tijd een belangrijk 
aandachtveld voor de OR.

Doelstelling
Na deze workshop kunt u leeftijdsbewust personeelsbeleid bezien 
in relatie tot uw OR werk. U kunt initiatieven nemen om in het bedrijf 
aandacht te besteden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid.  
Met kennis van de eigenschappen van leeftijden kunt u actief mee-
werken aan een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Programma
In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•	 Wat zijn de life-events en de eigenschappen van leeftijden?
•	  Wat betekent langer doorwerken voor medewerkers en  

organisatie?
•	 Hoe maak je het in functies haalbaar om langer te werken?
•	 Welke arbeidsvoorwaarden passen bij welke leeftijd?
•	 Ontzien of gericht vitaliteitbeleid?

Deelnemers
Deze workshop is bestemd voor ondernemingsraadsleden met 
belangstelling voor leeftijdsbewust personeelsbeleid en die inspiratie 
willen opdoen om er in hun bedrijf activiteiten in te ondernemen.

Aantal dagdelen en prijs
De workshop bestaat uit 2 dagdelen van circa 2,5 uur. De prijs per 
deelnemer is € 445,-. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bij-
drage van € 40,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrange-
mentskosten.
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2013
Zwolle 2 december 13:00 - 17:00

Utrecht 10 december 13:00 - 17:00

2014
Amsterdam 8 april 13:00 - 17:00

Amersfoort 16 april 13:00 - 17:00

Kristalheldere financiële  
cijfers voor de OR
ORleden worden geconfronteerd met financieel 
vak jargon, formele resultaten en moeilijk leesbare 
financiële verslagen. Zij hebben meestal onvol
doende tijd om zich in deze cruciale informatie te 
ver diepen. Dit is ongewenst voor zowel de OR als 
voor de bestuurder. Het antwoord hierop is een  
instrument voor ORleden waarmee de lastige  
financiële materie kristalhelder in dagelijkse taal 
wordt vertaald. In slechts één dagdeel wordt u  
vertrouwd gemaakt met dit instrument.
Complexe jaarstukken kunnen vooraf door de  
cursusleider worden geanalyseerd. Vertrouwelijk
heid is hierbij gegarandeerd. Elke deelnemer krijgt 
een persoonlijke syllabus op naam waarin de eigen 
financiële jaarstukken verwerkt kunnen zijn.
Vertrouwelijke gegevens blijven nooit achter bij  
MKB Cursus & Training of bij de cursusleider.

Doelstelling
U leert omgaan met het instrument waarmee u (complexe) jaar-
stukken en financiële overzichten kristalhelder kunt maken. Na afloop 
van de cursus is onduidelijkheid over financiële cijfers verleden tijd. 
OR en bestuurder zijn na deze cursus meer gelijkwaardige partijen  
bij het lezen en beoordelen van financiële overzichten.

Programma
Tijdens deze cursus komt o.a. aan de orde:
•	  Financiële cijfers omzetten in het dagelijkse taalgebruik van 

ondernemingen en organisaties.
•	  De informatie naar voren halen die voor de ondernemingsraad 

van belang is.
•	 De Wet op de ondernemingsraad en financiële informatie.
•	  Discussie hoe kennis over financiële overzichten de OR kan 

ondersteunen bij belangenbehartiging.

Deelnemers
Deze cursus is bestemd voor leden van ondernemingsraden en voor 
bestuurders van de betreffende ondernemingen en organisaties.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit een dagdeel van circa 4 uur. De cursusprijs is 
€ 295,- per deelnemer exclusief BTW en exclusief een op uw situatie 
toegesneden syllabus ad € 47,50 en exclusief arrangementskosten  
ad € 12,50. Als extra optie kunt u voor € 260,- het vooraf analyseren 
van de jaarstukken van uw eigen organisatie bijboeken.

OR en medezeggenschap
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Algemene voorwaarden
Artikel 1. Definities
•	  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met 

wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 
cursus is gesloten.

•	  Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de op-
drachtgever aan de cursus deelneemt.

•	  Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of 
enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of 
vergroten van kennis en/of vaardigheden.

•	  Open cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit ver-
schillende bedrijven en/of organisaties.

•	  ‘In company’-cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit 
hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

•	 Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.  De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene 

aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en  
dergelijke van ‘MKB Cursus & Training BV’, ongeacht of deze 
samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes,  
algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten  
en dergelijke.

2.  Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door 
opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. 

3.  Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het 
accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert 
aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

4.  Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdracht-
gever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voor-
waarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open cursus
1.  Inschrijving voor de door ‘MKB Cursus & Training BV’ te verzorgen 

open cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het 
inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde inschrijf-
formulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per 
e-mail/elektronische post.

2.  ‘MKB Cursus & Training BV’ bevestigt een inschrijving die is  
gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds 
schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending 
van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot 
deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de 
totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen 
ook met andere middelen bewezen worden.

3.  De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst 
weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4.  Overeenkomst ter zake ‘in company’ 
cursus

1.  Ter zake een ‘in company’-cursus zal opdrachtgever een offerte  
aanvragen bij ‘MKB Cursus & Training BV’.

2.  De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in 
company’-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van  
de offerte.

3.  De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. 
Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van 

de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van 
een nieuwe offerte. ‘MKB Cursus & Training BV’ is niet verplicht tot 
het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open cursus
1.  Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmel-

ding gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest 
recente cursusbrochure die door ‘MKB Cursus & Training BV’ is 
uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze 
kent.

2.  Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier 
op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die  
mailing.

3.  Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via inter-
net en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen 
zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

4.  In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal  
inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

5.  Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen 
exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

6.  Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden 
aangepast.

7.  Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTWregime 
en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van ‘in company’cursus
1.  De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend 

gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2.  In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursus-

materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3.  Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen 

exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
4.  Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden 

aangepast.
5.  Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTWregime 

en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 7. Betaling
1.  Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na  

acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt ‘MKB 
Cursus & Training BV’ een factuur met betrekking tot de cursus 
aan de opdrachtgever.

2.  Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden 
binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van 
de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, 
ten kantore van ‘MKB Cursus & Training BV’ of door middel van 
storting op een door ‘MKB Cursus & Training BV’ aangewezen 
bank- of girorekening.

3.  Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel 
genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim 
zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdracht-
gever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de 
vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente 
verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande 
factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd 
als een hele.
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4.  Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de 
daaruit voor ‘MKB Cursus & Training BV’ voortvloeiende kosten 
voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn 
begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de 
kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat.

  De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste  
15% van het te vorderen bedrag.

5.  Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van 
de cursusprijs door ‘MKB Cursus & Training BV’ is ontvangen, dan 
is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder 
dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling 
van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8.  Verplaatsing data ‘incompany’cursus 
door de opdrachtgever

Een cursusdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum  
in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.
Bij verplaatsing korter dan vier (4) weken – en langer dan één (1)  
week – voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening 
gebracht. Bij verplaatsing binnen één (1) week voor de afgesproken 
datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Artikel 9.  Annulering open cursus door de  
opdrachtgever

1.  Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake 
een open cursus is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven 
tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.

2.  Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt  
¤ 30,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier 
(4) weken tot één (1) week voor de eerste cursusdag zal 50%  
van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in  
rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week  
voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd 
en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds 
betaalde bedrag.

3.  Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na 
aanvang van de cursus is niet mogelijk.

Artikel 10. Verhindering van de cursist
1.  Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is 

vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger 
uiterlijk één (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld 
bij ‘MKB Cursus & Training BV’. Voor deze vervanging is de  
opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

2.  Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt  
naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking 
worden administratiekosten ad ¤ 19,50 excl. BTW in rekening 
gebracht. Bij overboeking binnen één (1) week voor de eerste 
cursusdag bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met  
een minimum van ¤ 19,50.

Artikel 11.  Annulering door ‘MKB Cursus &  
Training BV’

‘MKB Cursus & Training BV’ behoudt zich het recht voor de cursus  
te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag.  
De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte 
gesteld. ‘MKB Cursus & Training BV’ zal het door de opdrachtgever 

betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt ‘MKB  
Cursus & Training BV’ de opdrachtgever een alternatief aan.  
Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursus- 
geld niet gerestitueerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1.  MKB Cursus & Training BV’ is niet aansprakelijk voor enige  

schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname 
aan een cursus van ‘MKB Cursus & Training BV’ of de annulering 
van de cursusovereenkomst door ‘MKB Cursus & Training BV’, 
tenzij aan ‘MKB Cursus & Training BV’ opzet of grove schuld kan 
worden verweten.

2.  Indien ‘MKB Cursus & Training BV’ op enig moment ondanks het 
bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal 
deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. 

3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1.  Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de  

opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met  
betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele  
overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden 
door ‘MKB Cursus & Training BV’ voorbehouden.

2.  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘MKB Cursus  
& Training BV’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens  
uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursus-
materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan  
ook, te verveelvoudigen.

Artikel 14. Vervanging docent of trainer
‘MKB Cursus & Training BV’ is te allen tijde gerechtigd een docent  
of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst 
belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 15. Reclame
1.  De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de  

uitvoering van de cursusovereenkomst of een met de cursus 
samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar  
te maken binnen 8 dagen na aanvang van de cursus en deze te 
richten aan de directeur van ‘MKB Cursus & Training BV’.  
Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.

2.  Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na  
factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te 
worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk  
zal plaatsvinden.

Artikel 16. Toepasselijk recht
1.  Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en 

dergelijke van ‘MKB Cursus & Training BV’ en overeenkomsten 
tussen ‘MKB Cursus & Training BV’ en de opdrachtgever is  
Nederlands recht van toepassing.

2.  Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een 
offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst 
en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn  
of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien,  
worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te  
‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.
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Ondergetekende   hr/mw*

Meldt de volgende perso(o)n(en) aan voor de cursus:

Cursusnaam: 

Cursusplaats: 

Cursusdatum: 

Naam cursist 1:   hr/mw*

Voorletters: 

Functie cursist: 

Naam cursist 2:   hr/mw*

Voorletters: 

Functie cursist: 

Naam cursist 3:    hr/mw*

Voorletters: 

Functie cursist: 

Heeft iemand uit uw organisatie al eerder een cursus of training 
gevolgd bij MKB Cursus & Training?  ja/nee*

Zo ja, relatienummer 
(indien bekend)

Naam bedrijf: 

Adres: 

Postcode + Plaats: 

Telefoon (overdag): 

Branche bedrijf: 

Aantal medewerkers: 

E-mail: 

Bent u lid van MKB-Nederland?  ja/nee*

Stuur mij voortaan de e-mail nieuwsbrief  ja/nee*

Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden.

Datum: 

Handtekening: 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Dit inschrijfformulier in een enveloppe doen en  
sturen naar:
MKB Cursus & Training
Antwoordnummer 93079
2509 VB Den Haag

(u hoeft geen postzegel te plakken).

Faxen mag natuurlijk ook: (015) 219 14 75 of  
inschrijven via www.mkbct.nl

br13/14

Inschrijfformulier
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Wat je vandaag leert, pas je morgen toe!

MKB Cursus & Training BV | Postbus 93053 | 2509 AB Den Haag
Telefoon (015) 219 13 90 | Fax (015) 219 14 75

www.mkbct.nl


