Mentoring van groepen
Waarom groepsmentoring van essentieel belang kan zijn voor leiders binnen uw
bedrijf of organisatie
Spreken is leiden, echte leiders spreken met impact en zijn authentiek! Binnen sommige organisaties zijn teams
van werknemers in leidende posities actief die hun presentatievaardigheden snel moeten ontwikkelen
bijvoorbeeld als het bedrijf net een reorganisatie/verandering achter de rug heeft, of snel groeit. Het is
belangrijk om al deze veranderingen goed te communiceren om bij te kunnen blijven. De grootste valkuil na
een verandering is, dat er een kloof ontstaat tussen het topmanagement en de werknemers op de werkvloer.
Sommige organisaties geven er de voorkeur aan om een groep leiders bij elkaar te brengen. Pas als zij op
hetzelfde niveau, en met de neuzen dezelfde kant op staan, kunnen zij echt wat voor de organisatie
betekenen. Dit doel wordt echter pas gerealiseerd als zij leren om op een effectieve en aansprekende
manier te presenteren en te spreken.
Heeft uw organisatie behoefte aan een ‘duidelijke stem’? Zijn er meerdere kandidaten die geschikt zijn om
het bedrijf naar een hoger niveau te tillen? Wilt u dat ze op elkaar afgestemd zijn, effectief maar toch
authentiek overkomen? Dan is ons groepsbegeleiding programma zeker een optie!
Groepsmentoring gedurende een gecertificeerd programma van 3 maanden
Maand 1
We beginnen met een groepssessie waar er ook veel ruimte zal zijn voor individuele begeleiding.
Maand 2
Na de eerste sessie gaan we verder met individuele sessies. Elke deelnemer krijgt twee individuele sessies met een
interval van 4 weken tussen de sessies.
Maand 3
In de laatste sessie komen we weer allemaal bij elkaar. Elke deelnemer geeft een individuele presentatie die wordt
ondersteund door de andere deelnemers en de coach.
Nadat het programma met deze individuele presentatie is afgesloten, krijgen de deelnemers hun certificaat
’Presenteren met impact’.
De maximum grootte van de groep is 4 deelnemers, zodat wij het hoge verbeteringsniveau kunnen garanderen.
Praktische informatie
Tijdinvestering
De groepssessies duren elk vier uur. De individuele
sessies duren drie achtereenvolgende uren per sessie: in
totaal zes uur per deelnemer. Het huiswerk kost
ongeveer één uur per week. Wij werken alleen met
gemotiveerde deelnemers die zichzelf willen verbeteren
en bereid zijn om daar tijd en moeite in te steken.
Financiële investering
€ 4997,- excl. 21% BTW per persoon in een groep van
4 deelnemers.
Locatie
Dit mentoringprogramma vindt plaats op een door u
gekozen locatie. Als u besluit om te kiezen voor een
locatie buiten uw bedrijf, brengen wij extra locatiekosten
in rekening.
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Hoe beginnen we?
Als u wilt dat Presentation-Master uw team van leiders verbetert
op het gebied van presentaties en sprekerskwaliteiten, neemt u
dan contact met ons op. Wij maken dan een afspraak met elkaar
om speciale wensen te bespreken. Elke organisatie is anders en
heeft speciale onderwerpen die zij graag aan de orde ziet
komen tijdens de training. Daar werken wij graag aan mee! Als we
er een overeenkomst is, wordt er een startdatum gepland.
Contact
U kunt contact met ons opnemen door ons
contactformulier in te vullen, zodat wij
een eerste bijeenkomst kunnen plannen
en de mogelijkheden kunnen doornemen.
Als u vragen heeft, neemt u dan contact
op via info@presentation-master.com

