We’ve offered the Raleigh community
space-saving

Meesters van Schier
Gespreksvoering op maat

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Wat wij doen
In communicatie draait het, net als in technologie, om
slimme toepassingen die bijdragen aan een betere klantbeleving en die het resultaat positief beïnvloeden.
Meesters van Schier is gespecialiseerd in individuele ontwikkeling en in teamontwikkeling.
Bij effectieve gesprekken gaat het om contact maken, om
doordringen tot de essentie, om de kwaliteit van besluiten, om heldere afspraken én om afspraken nakomen. En
dat gaat nou eenmaal makkelijker in een klimaat van
doel-bereikend werken. Dat lijkt eenvoudig, u weet vast
beter.

Wat wij zien in organisaties
Mensen benutten beter kansen en winnen tijd en energie
als zij in gesprekken Kijken naar wat er speelt, Luisteren
én Aanvoelen om te begrijpen én als zij overtuigend
Spreken. Het gesprek aangaan in deze volgorde geeft
inzicht in personen en situaties. De hoofdletters vormen
dan het woord KLAS, wat staat voor leren van elkaar en
het beste in elkaar naar boven brengen.
Mensen die beginnen met Spreken en eindigen met
Kijken scheppen een klimaat waarin zij vooral weerstand
ontmoeten. De hoofdletters vormen dan het woord
SLAK, wat staat voor de mate waarin resultaten worden
behaald.

Vitaliteit en inzetbaarheid staan vol in de
schijnwerpers, net als meer eigen verantwoordelijkheid, zelfregie en meer eigenaarschap. Uw opdracht is, veranderingen omzetten in verbeteringen en kansen.
Zonder skills ‘a hell of a job’, met skills ‘a
solid job’.

Wat wij u bieden
Een greep uit onze portfolio:
✓ Competentiemanagement ondersteunt selectie,
ontwikkeling, re-integratie.
✓ MindSonar® maakt zichtbaar hoe eigen gedrag
het gedrag van anderen beïnvloedt.
✓ De teamscan-app verbetert de kwaliteit van de
samenwerking in teams en versnelt resultaten.
✓ De training Effectiever in gesprek, geeft meer

tevredenheid bij in- én externe klanten.

Wie zijn wij
Meesters van Schier is een betrouwbare partner
bij het ontwikkelen van mensen in organisaties.
Wij dragen bij aan persoonlijke groei vanuit betrokkenheid en doel-bereikend werken én vanuit
het beoefenen van de kunst van leren Kijken, de
kunst van leren Luisteren en Aanvoelen en de
kunst van leren Spreken. Eerst de juiste dingen
doen en vervolgens de dingen goed doen.

✓ De training Het Goede gesprek, draagt bij aan
het boeien en binden van medewerkers.
✓ Het commercieel klantgesprek, zorgt voor
meer rendement én klanttevredenheid.
✓ Onze Train de trainer, verhoogt ambassadeur
schap en laat uw trainers excelleren.
✓ Het trainen van facilitators voor begeleiding in
de praktijk verhoogt het rendement.

Rolf

Inspireren doet leren

Kijkt systemisch naar wat er speelt, luistert naar
de vraag achter de vraag, is oplossingsgericht en
hanteert daarbij een respectvolle manier van zowel groeps- als individuele benadering. Hij gaat
uit van aanwezige kwaliteiten en de kracht van de
ander en bouwt daarop voort. Hij zorgt voor een
klimaat waarin de betrokkene zich al snel gewaardeerd voelt en veel van zichzelf wil laten zien.

Mensen leren als alle zintuigen zijn geprikkeld,
als zij oplossingen vinden in uitnodigende situaties, als zij zijn uitgedaagd om nieuwe stappen te
zetten en als zij weten wat zij kunnen omdat zij
het succes hebben beleefd.

Rob
Hanteert bij zowel groepsbegeleiding als individuele trainingen een open confronterende stijl op
basis van psychologische uitgangspunten. Hij gaat
uit van de gedachte dat de individuele deelnemer
veel meer kan dan hij/zij aanvankelijk denkt.
Door socratische vraagstelling haalt hij het beste
bij mensen boven en gebruikt dit als middel om
individuen en groepen beter te laten functioneren.

Waarom interessant
Meesters van Schier maakt de kwaliteit van gespreksvoering zichtbaar in simulaties, zet impacttechnieken in om het nooit meer te vergeten en
oefent met acteurs waar dit waarde toevoegt.

ROI
Het terugverdieneffect voor uw organisatie treedt
aan drie kanten op, u realiseert met meer zekerheid kostenreducties, u realiseert met meer zekerheid doelen én gesprekstijd neemt af.

Bel of mail ons
Meesters van Schier
Leedijkerhout 1, 3991 AJ Houten
info@meestersvanschier.nl
M +31 (0)6 36463929
Bezoek ons op internet:
www.meestersvanschier.nl

