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Effectiviteit verhogen van élke professional

Jongkind Training & Coaching
Wij verzorgen in heel Nederland een breed scala aan trainingen, workshops en coaching.
Niet alleen voor de profit, maar ook voor de non-profit sector. Maatwerk is vanzelfsprekend.
De rode draad is de effectiviteit verhogen van élke professional.

Persoonlijke coaching
of Troaching
U wilt zelf gecoacht worden? Of heeft één van
uw medewerkers een individueel vraagstuk?
Persoonlijke coaching of troaching (training en
coaching ineen) zijn krachtige instrumenten om
in weinig tijd veel te bereiken.
We beginnen met een persoonlijk intakegesprek
en stellen daarna het plan van aanpak op.
De meeste trajecten duren kort. We werken in de
coaching namelijk naar zelfstandigheid in plaats
van naar afhankelijkheid.

Aangenaam,
Martijn Jongkind
Jongkind Training & Coaching is opgericht
door Martijn Jongkind.
‘Mijn motivatie in mijn werk als trainer en coach
is anderen handvatten te geven waar zij weer
verder mee kunnen in hun werk en soms ook
privé. Ik doe dat door de inzet van training,
workshops, troaching en coaching. Ik verhoog
met plezier de effectiviteit van élke professional!
Ik adviseer en ondersteun u graag bij het behalen
van uw doelstellingen.’

Kijk op de achterzijde voor ons uitgebreide trainingsaanbod

Martijn Jongkind: ‘Effectiviteit verhogen van élke professional’

Team Zeilreis
De Team Zeilreis is een unieke mogelijkheid om
samen met uw team te werken aan de teamdoelstellingen, afgewisseld met ontspannen op het
water. Training, coaching en opdrachten wisselen
we af met zeilen en vooral veel genieten. We
ontwikkelen de Team Zeilreis voor u op maat.

‘Martijn wist de training op een goede manier te brengen
en is heel sympathiek. De training bleef hierdoor boeiend’

Workshops
Workshops zijn uitermate geschikt voor een
laagdrempelige introductie op een (nieuw)
thema. Een workshop draagt direct bij aan
bewustwording en kenmerkt zich door een hoog
‘doe’ gehalte. Een intensieve bijeenkomst die
een korte tijdsinvestering van uw medewerkers
vraagt. Afhankelijk van uw doelstellingen en de
beschikbare tijd adviseren we u graag wat in uw
situatie de beste invulling is.
Zelf de kracht van een workshop ervaren?
Kom naar één van de gratis workshops.

Gratis workshop ter kennismaking
Regelmatig organiseert Jongkind Training & Coaching ook workshops ter kennismaking.
Vaak gratis en soms tegen een kleine vergoeding. Enkele thema’s die aan de orde komen:

Effectief leidinggeven • Feedback geven en ontvangen • Effectief beïnvloeden

Meer informatie of kennismaken?
Landjonker 3

030 721 00 01

3834 CL Leusden

www.jongkind-training.nl

Utrecht

info@jongkind-training.nl

Win een HRM-boek naar keuze!
Wij geven elk kwartaal een Human Resources boek weg.
Welk boek staat op uw verlanglijstje?
Kijk snel op www.jongkind-training.nl en maak kans!

Overzicht trainingen
Management vaardigheden

Communicatie trainingen

• Praktisch leidinggeven

• Teamtraining en feedback

• Resultaatgericht leidinggeven

• Feedback geven en ontvangen

• Operationeel leidinggeven

• Communicatieve vaardigheden

• Functionerings- en beoordelingsgesprekken

• Professioneel presenteren

• Projectmatig Werken

• Effectief beïnvloeden
• Helder en aantrekkelijk leren schrijven

Persoonlijke ontwikkeling
Agressie en bedrijfsopvang trainingen
• Time management
• Zelfmanagement

• Omgaan met agressie en lastig gedrag

• Persoonlijke effectiviteit en assertiviteit

• Omgaan met emoties

• Professioneel presenteren

• BOT-training

• Effectief beïnvloeden

(collegiale opvang door het BedrijfsOpvangTeam)

• Training coaching en opvang

Commerciële trainingen
Facility Management trainingen
• Commerciële adviesvaardigheden
• Acquisitie en commerciële vaardigheden

• Training Contractmanagement

• Resultaatgericht netwerken

• Masterclass Leveranciersgesprekken

• Resultaatgericht vakbeurs optreden
• Debiteurenbeheer

Overige thema’s

• Onderhandelen
• Training ‘Intervisie opzetten’

Klantgerichte vaardigheden

• Training ‘Train de interne trainer’
• Mentortraining ‘Train de Mentor’

• Klantgerichtheid

• ‘De zes denkhoeden van Edward de Bono’

• Professioneel telefoneren
• Monteur als ambassadeur
• Klachtencommissie
• Patiëntgericht werken

‘Zeer nuttige tips, aangepast
aan onze speciﬁeke situatie’
Training ‘Effectief beïnvloeden’

