ALGEMENE INFORMATIE
Groningerstraatweg 62
8921 TS Leeuwarden
Tel. 058-2660304
www.rutger.frl
info@rutger.frl

Privéles, alleen voor jou

Hoe persoonlijk wil je het hebben?

Bij mij kun je privé een cursus volgen. Dat betekent voor jou het volgende:
•
betaalbaar, niet duurder dan in een groep
•
een unieke sfeervolle locatie,
•
altijd individueel les; dus alle aandacht alléén voor jou,
•
perfecte lunch en zorgeloos parkeren,
•
vlakbij het station voor als je met de train of de bus komt (en met
slecht weer haal ik je van het station),
•
op afspraak wanneer het jou het beste uitkomt
•
boeiend, leerzaam en ook: humor.
•
Wat je vandaag bij mij leert, kun je morgen al toepassen
•
wil je liever op avond, of op zaterdag? Geen probleem, dat kan.

Onderwerpen:
•
staat je favoriete onderwerp op mijn website? Schrijf je hier in.
•
staat je favoriete onderwerp er NIET tussen, mail mij dan en ik reageer
met de mededeling of ik dat voor je kan verzorgen
•
wil je onderwerpen met elkaar combineren of onderdelen weglaten? Dat
kan, het is altijd maatwerk, laat het mij weten

Over mij
Al vanaf 1992 geef ik cursussen, trainingen en workshops op het gebied van
communicatie, leidinggeven, en effectief werken. Honderden cursisten hebben bij
mij programma's gevolgd. Tevens verzorg ik, ook al jarenlang lessen en colleges
op diverse Hogescholen en in opdracht van de grotere opleidingsinstituten als
NCOI, ISBW, Scheidegger, Edunoord, Interieuracademie, ROC Nederland,
Noordelijke Hogeschool, Stenden, Hanzehogeschool. Als professionele
beroepscoach onderwijs ik veel mensen uit het bedrijfsleven, zorg, onderwijs en
overheid. Dus met mijn kennis en ervaring zit het wel goed.

Waarom
Ik heb gemerkt dat cursisten in een groep vaak nog met vragen naar huis gaan. Of
hebben in de les veel voorbeelden gekregen van andere cursisten die uit een
geheel andere branche komen. Daar heb je dus niets aan. Of dat je niet dat veilige
gevoel hebt in een cursus om te zeggen wat je graag kwijt wilt. Kortom, het is het
nét niet. Daarom dus. En om het feit dat ik je een praktijkgerichte cursus geef. Ik
speel altijd in op jouw dagelijkse praktijk, waarbij ik goed luister naar jouw wensen.
Bovendien mag je 30 dagen na de cursusdag nog altijd vragen stellen, ik zal ze
graag voor je beantwoorden. Voor het geval dat je eens tegen een praktijksituatie
aanloopt waarvan je denkt; “hoe was de oplossing ook al weer?”.

De cursus
•
jij vult eerst een disc-analyse in m.b.t. je persoonlijkheid, gedrag en
communicatie. Met de uitslag weten we waar jij staat. Een mooi objectief
uitgangspunt, toch?
•
ik loop met je langs alle relevante onderdelen van het hoofdonderwerp, ik
leg je de theorie uit en geef je veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk
•
jij stelt vragen op basis van jouw dagelijkse praktijk: hier matchen wij vraag
en kennis
•
elke opleiding start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Inclusief
lunchpauze. De dagen, tijden en locatie zijn altijd bespreekbaar
•
na afloop ontvang je een goed verzorgde e-syllabus met alle relevante
behandelde cursusstof
•
30 dagen lang kun je een beroep doen op mij m.b.t. de cursusinhoud,
vragen en/of gebeurtenissen in jouw dagelijkse praktijk
•
Cursussen kun je bij mij volgen vanaf een MBO niveau.
De locatie
•
kom je de opleiding volgen in mijn sfeervolle pand? Kost niets extra, gratis
parkeren, smakelijke lunch. Je bent mijn gast!
•
wil je dat ik naar een door jouw uitgekozen locatie (werk?) kom? Dat kan
ook: ik reken dan wel 0,7 5 per kilometer. Jij rekent (indien van toepassing)
zelf de locatie af. De eerste 50 km krijg je gratis.
•
wil je naar één van mijn 30 locaties komen? Prima, geef op de inschrijving
aan welke locatie je voorkeur heeft. Ik check dan de beschikbaarheid en
mail je terug. Mijn kilometer- en locatiekosten worden aan je doorberekend

Prijs vanaf:
€ 395,00

Extra
Bij elke cursus die je bij mij volgt krijg je een DISC analyse aangeboden. Een goede
start voor zelfinzicht en communicatie. Een waardevol document waar je veel aan
zult hebben.

( je hoeft géén btw te betalen)
Ontvang je deze
Schrijf je hier

brochure digitaal ?
dan nu in

