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Training
Omgaan met verandering
The art of embracing change
De snelheid van de ontwikkelingen, maakt dat onze (werk)omgeving constant in verandering is. Dit zijn
veranderingen waar we zelf vaak niet direct invloed op hebben, maar wel invulling aan moeten geven en mee
om moeten gaan.
Je vindt het moeilijk om met verandering om te gaan, maar wilt wel leren hoe je dit kunt doen.
In deze training leer je hoe je op een prettige manier kunt meebewegen met verandering.

Doel
Jou te leren om een prettige manier om te gaan met veranderingen op het werk.

Doelgroep
Iedereen die te maken heeft met veranderingen in het werk.

Wij leren jou
•

zicht te krijgen effecten die veranderingen hebben op jou en je omgeving

•

jezelf te blijven in tijden van verandering

•

hoe je kunt meebewegen met verandering

Zo werken wij
Solid Sense staat voor kwaliteit en verbinding. Onze persoonlijke en op maatwerk gerichte aanpak is wat ons
daarin onderscheidt. De trainer heeft oog voor jou als persoon en gaat in op jouw persoonlijke wensen.

Resultaat
Na de training:
•

weet je welke effecten verandering op jou en je omgeving hebben

•

weet je hoe je met verandering kunt meebewegen

•

heb je weer controle over jezelf en jouw werkplezier

•

heb je praktische handvatten om op een prettige manier met verandering om te gaan
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Over Solid Sense – The art of human development
Solid Sense is hét coachings- en trainingsbureau voor organisaties die willen investeren in de groei en
ontwikkeling van hun medewerkers. Dat doen we met onze op maat gemaakte programma’s en trajecten op
het gebied van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, leiderschap, stress en burn-out,
verzuim en re-integratie, outplacement en mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
We geloven in de kracht van een integrale aanpak op organisatie, team en individueel niveau. Zo helpen wij
organisaties gezond te worden en te blijven.
Met meer dan 60 gecertificeerde, professionele coaches en trainers beschikken we over veel verschillende
expertises en garanderen wij een landelijke dekking.
Wij besteden veel aandacht en tijd aan het maken van de juiste match en het onderhouden van persoonlijk
contact met onze klanten en cliënten. Solid Sense staat voor kwaliteit en verbinding; het is onze integrale,
persoonlijke en klantgerichte aanpak wat ons daarin onderscheidt. Onze kernwaarden zijn:

Wij zijn betrokken

Wij leveren kwaliteit

Wij verbinden

Wij gaan voor
het beste resultaat

Wij verrassen

Wij staan voor
vertrouwen

Solid Sense is aangesloten bij NOBCO, NOLOC en OVAL.

Kwaliteitsborging
Solid Sense besteedt voortdurend aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening en de verbetering
daarvan. Dit is verankerd in al onze doelstellingen. Wij houden diverse kwaliteitsmetingen om onze
dienstverlening continu te monitoren en indien nodig te verbeteren:
-

tevredenheidsmeting medewerkers (tussentijdse evaluatie en eind evaluatie)

-

tevredenheidsmeting opdrachtgevers

Interesse?

Wij vertellen je graag meer.
T 085 - 130 34 31
E info@solidsense.nl
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