Goed, flexibel en gemotiveerd personeel is essentieel
in snel veranderende
niet elke
Een incompany-training omstandigheden.
voor managers om arbeidsrelatiesMaar
te verbeteren
werknemer kan of wil meebewegen met veranderingen.
Niet elke werknemer ‘gaat’ voor de doelen van het team.
En niet elke werknemer is klantgericht.
Kleine en grote arbeidsproblemen
Dit kan leiden tot kleine en grote problemen die opgelost moeten worden. Het liefst zo snel mogelijk. Want
een problematische arbeidsrelatie kost veel geld, het leidt tot:
•
•
•
•
•

verspilling van menselijk potentieel
verspilling van tijd en energie van managers en staf
irritatie en onvrede bij andere medewerkers
ziekte en/of
vernietigende en kostbare juridische trajecten

Dat is zonde voor mens en organisatie! Er is nog zo veel ruimte om de productiviteit en het werkplezier te
verhogen.

Oplossen en voorkomen
De training Arbeidsrecht en Communicatie biedt een integrale aanpak om demotivatie, disfunctioneren en
gedragsproblemen op te lossen en te voorkomen.
De aanpak is ontleend aan het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is tenslotte gemaakt om de arbeidsrelatie evenwichtig te maken. Cruciaal daarbij is effectieve communicatie. Maar juist bij (beginnende) problemen is dat
zeer moeilijk. Emoties en tegengestelde belangen zetten een wig tussen mens en organisatie.
Tijdens de training leren managers in zes stappen hoe zij het zakelijke arbeidsrecht toepassen mét oog voor
het menselijke aspect. De organisatiedoelen vormen daarbij de rode draad. Managers maken zo de
verbinding tussen mens en organisatie sterker. Medewerkers worden productiever en halen meer voldoening
uit hun werk.

Een betere arbeidsrelatie én een goed dossier
De training biedt managers
een overzichtelijke
route om
te lossen en te voorkomen.
Een incompany-training
voor managers
omproblemen
arbeidsrelatiesop
te verbeteren
Na de training kunnen managers bij kleine en grote problemen:
•
•
•
•
•
•

de regie houden
gericht sturen op gewenste output
medewerkers op een positieve wijze beïnvloeden
direct ingrijpen
eigen valkuilen herkennen
daadwerkelijk tot een oplossing komen

En wat als een medewerker geen oplossing wil? In dat geval heeft de organisatie, als de zes stappen zijn
doorlopen, een ‘goed dossier’, conform de eisen van het arbeidsrecht.

Voor wie
De training is voor organisaties die:
•
•
•
•
•

een streep willen zetten achter (langlopende) ‘hoofdpijndossiers’
‘functioneringstrajecten’ meer richting en effect willen geven
meer uit medewerkers willen halen
direct willen ingrijpen bij sluimerende problemen
veranderen en andere eisen aan medewerkers willen stellen

Investering

INCompany

De training Arbeidsrecht en Communicatie is afgestemd op de organisatie en incompany. Het aantal
deelnemers per training ligt tussen de vier en acht. De deelnemers hebben twee maal een trainingsdag
van zes uur. De kosten zijn € 4.500 exclusief BTW per training. Hierbij zijn reiskosten, catering en
accommodatie niet inbegrepen. Accommodatie is in overleg.

In zes stappen naar een betere arbeidsrelatie
Een incompany-training voor managers om arbeidsrelaties te verbeteren

Programma
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Gesprek met opdrachtgever

Het vertrekpunt en de gewenste uitkomst worden
vastgesteld; waar staat de organisatie nu en
waar gaat de organisatie naartoe? Welk gedrag
is vereist? Wat is het benodigde resultaat (hard
en zacht)? Dit gesprek is vrijblijvend en gratis en
duurt ongeveer een uur.
2. Intake

Met HR en een of twee managers analyseren we
een aantal personeelsdossiers. De analyse dient
als input om de training op maat te maken. Dit
gesprek duurt anderhalf uur.
3. Persoonlijke voorbereiding

De deelnemers vullen een vragenlijst in en lezen
voorbereidende informatie.
4. Eerste trainingsdag (de basis)

De zes stappen in de praktijk. We staan stil
bij de communicatieve en juridische kennis en
vaardigheden die vereist zijn om het stappenplan
uit te voeren. De deelnemers krijgen inzicht in de

eigen stijl en de voor de organisatie benodigde
houding. We oefenen verschillende gesprekken.
Deze training duurt zes uur (exclusief pauze).
5. Koppeling naar de praktijk

De deelnemers brengen nieuwe kennis en vaardigheden in de praktijk. De opdrachtgever krijgt
een terugkoppeling, eventueel met aanbevelingen.
6. Tweede trainingsdag (de diepte)

Terugkoppeling. Vaststellen van persoonlijke
belemmeringen bij arbeidsproblemen en de
oplossing daarvan met R.E.T. (rationeel emotieve
training). Afsluiting met overzicht aanpak inclusief
persoonlijke do’s en don’ts. De tweede trainingsdag duurt zes uur (exclusief pauze).
7. Rapportage en evaluatie

De opdrachtgever ontvangt een schriftelijk rapport inclusief aanbevelingen en een mondelinge
toelichting.

Over de trainsters
Een incompany-training voor managers om arbeidsrelaties te verbeteren

Wij zijn Leontien Kramer en Marijke Tolboom. Wij hebben in ons werk als respectievelijk trainer en
arbeidsrechtjurist gezien hoe groot de schade van arbeidsproblemen is. De schade is enorm; een verlies aan
potentieel, kapitaal, tijd, energie, resultaat en werkplezier. Maar wij weten ook hoe complex het oplossen
van arbeidsproblemen kan zijn en hoe gemakkelijk het is om daarbij het overzicht en de controle te verliezen.
Om die reden hebben wij een overzichtelijk stappenplan ontwikkeld waarmee managers kleine en grote
arbeidsproblemen kunnen oplossen en voorkomen. Want dat kan wel!
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Eerste
gesprek
gratis

Het eerste gesprek is vrijblijvend en gratis
Neem contact op met Marijke Tolboom via 06 19 86 47 19 of Leontien Kramer via 06 24 56 42 77
of mail naar info@arbeidsrechtencommunicatie.nl.

