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TRAJECTEN 2019-2020

MEER INFO?

Serge Dal Bosco heeft sinds 1991 
ervaring als trainer. Hij past zich volledig 
aan aan uw persoonlijkheid, gedragsstijl 
en grenzen zodat u zoveel mogelijk uit 
deze training haalt binnen een veilige 
omgeving

UW TRAINER

30 donderdagavonden (19-22u)
van 3/10/2020 t/m 11/6/2020

€3.250 exclusief btw
(vanaf €1.950 exclusief btw via
KMO portefeuille) 

Social Media Marketing

15 maandagavonden (19-22u)
van 7/10/2019 t/m 10/2/2020

€1.750 exclusief btw
(vanaf €1.050 exclusief btw via
KMO portefeuille) 

Communicatief groeitraject

30 woensdagavonden (19-22u)
van 2/10/2019 t/m 3/6/2020

€3.250 exclusief btw
(vanaf €1.950 exclusief btw via
KMO portefeuille) 

traject leiding geven



Leiding geven is niet vanzelfsprekend. 
Hoe motiveert u uw werknemers? Hoe 
zorgt u ervoor dat er een goede 
werksfeer ontstaat?

Het traject technieken en modellen voor 
leidinggevenden zorgt er niet alleen 
voor dat u de nodige specifieke kennis 
opdoet, maar ook dat u het leiding geven 
daad werkelijk in de vingers krijgt aan de 
hand van concrete en toegespaste 
oefening.

Leiding geven

U komt te weten wat de modernste 
leiderschapsstijlen zijn en hoe u ze 
kan toepassen.
U krijgt inzicht in het begrip motivatie 
en leert hoe u het moet toepassen.
Het leiderschapsmodel van Hersey 
en Blanchard wordt toegelicht.
U leert technieken aan om te 
delegeren en krijgt inzicht in wat en 
wanneer u kan delegeren.

Coachen

U leert het model van GROW.
Feedback geven op een manier dat 
deze goed ontvangen wordt.
Zeer praktijkgerichte oefening.

Projectmanagement

U leert diverse methoden om 
projecten te leiden.
Wat is een project?
Hoe meet ik vooruitgang?
Raming kostprijs.

Budgetteren

Beginselen van budgetteren.
Budgetteren in verschillende
bedrijfstakken.

TRAJECT LEIDING GEVEN PROGRAMMA

20 dinsdagavonden van 19-22u
van 28/1/2020 t/m 30/6/2020

€ 2.650 exclusief btw
(vanaf €1.590 exclusief btw via KMO 
portefeuille)

locatie : Antwerpen
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