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Communicatie 

Management & Leiderschap 

Verkoopstrategieën 

Coaching 

Coaching 

 

� Kennis en kunde  ontwikkelen 

� Doelstellingen en prioriteiten efficiënter  
beheersen 

� Zichzelf beter leren kennen 

� Zijn team motiveren 

� Emoties  beheersen 

� Met stress en conflicten omgaan 

� Zijn autonomie ontwikkelen 

� Zijn communicatie versterken 

� Problemen en veranderingen            
beheersen 

� Beslissingen verduidelijken 

� Zijn leiderschapsstijl aanpassen 

� Zijn invloed en charisma versterken 

� Enz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doelstellingen, tijd en duur 

alsook de investering worden        

samen bepaald. 

Coaching is het meest doeltreffend 
ontwikkelingsmiddel op                 
professioneel en persoonlijk niveau.  

Naast opleidingssessies, laat          
coaching toe mensen zich binnen 
hun bedrijf beter te profileren. 

Bezoek onze site 

www.assertifuture.be 

of vraag naar onze agenda 

assertifuture@online.be 

« Om te slagen,                                      

moeten mensen niet harder werken, 

maar verstandiger werken!! » 

Alvin Toffler 

Open trainingen 



Communicatie 
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Verkoopstrategieën Management & Leiderschap 

De inter-persoonlijke communicatie 

Assertiviteit 

Onthaal van bezoekers 

Spreken in het openbaar 

Charisma ontwikkeling 

Schriftelijke communicatie 

Communicatie met de media 

Transactionele analyse 

Zichzelf en derden beter leren   

kennen 

Beheersen van het emoties 

Actief luisteren 

Agressiviteitbeheer 
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Verkoopstechnieken voor junioren 

Verkoopstechnieken voor senioren 

Prospectie 

De winnende offerte strategie 

Televerkoop 

Onderhandelingstechnieken 
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Efficiënt leiding geven 

Management skills 

Boss as coach 

Evaluatie en                                 

functioneringsgesprekken 

De efficiënte aanwerving 

Conflictbeheer 

Priority management 

Team building 

Train the trainer 

Feedback 360° 

Middle management 

Top management 

Team management 

Creativiteit 

Effectiever vergaderen 
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We win together! 

Meer informatie? 

www.assertifuture.be 

assertifuture@online.be 

0475/33.13.15 

Om gedetailleerde programma’s           
van de voorgestelde of op maat            

opleidingen te ontvangen, aarzel niet 
met ons contact op te nemen. 
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Het in onmogelijk niet te communiceren! 

Ja, maar…                                            
hoe communiceren wij? 

Succes binnen uw bedrif hangt sterk 
af van een kwalitatieve interne en ex-
terne communicatie! 

Overtuigingskracht, effectiever           
communiceren, charisma, discipline, 
wilskracht…: 

 ...Maken uw verkopers HET verschil? 

De echte commerciële strategen zijn 
de waarborg van uw succes! 

Wat maakt een onderneming succesvol? 

De kwaliteit van haar management. 

Maak van uw managers sterke leiders! 


