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Smart Skills biedt hierbij het Management Development Programma aan. Het programma
bevat 10 of 15 verschillende sessies voor mensen die hun managementvaardigheden willen
verbeteren.

Uit Amerikaans onderzoek door JimCollins (2001) blijkt dat in 90%van demeest succesvolle
organisaties, het topmanagement is opgegroeid in eigen huis. Het is derhalve een goede zaak
om om (nieuw) talent en (startende) managers te helpen hun vaardigheden verder te
ontwikkelen. Uiteraard zijn er nog meer goede redenen waarom organisaties aandacht
zouden moeten hebben voor talentvolle medewerkers en leidinggevenden.

In deze brochurewordt alle informatie over hetManagementDevelopment Programma en de
werkwijze van Smart Skills uiteengezet.

“ Start to invest in your people today and be a leading organization tomorrow! “



Waarom een Management Development Programma?
Er zijn drie goede redenen waarom organisaties aandacht zouden moeten hebben voor het doorlopend
ontwikkelen van hunmanagers. Ten eerste, bedrijfsresultaten zijn beperkt tot het niveau vanmanagement
kwaliteiten.De kwaliteiten van demanagers zijn essentieel omorganisatiedoelen te bereiken. Ten tweede,
een management development programma kan bijdrage aan een gewenste cultuurverandering binnen de
organisatie. Ten derde, is het (zeker ook om competitief te blijven in deze snel veranderende wereld) van
belang om de beste beschikbare medewerkers aan te trekken en ze ook binnen de organisatie te houden.

Talent Management en mindset ontwikkeling
Ons programma start veelal met een Talent Management Assessment van de deelnemers. De deelnemers
doen een test, waarna er een individueel validatiegesprek plaatsvindt en er een gedetailleerd rapport wordt
verstrekt aan de deelnemer. Dit is het startpunt van het programma. De informatie in het rapport wordt
tijdens het programma op verschillende manieren gebruikt om voor de deelnemer meer inzicht te krijgen
in zijn of haar talenten, drijfveren etc. Er ligt binnen ons programma een sterke nadruk op het veranderen
van de denkwijze en overtuigingen van de deelnemer. Onze denkwijze bepaalt ons handelen en ons
gedrag. Daarmee bepaalt het ook in hoeverre wij succesvol zijn of niet.

Wie kan deelnemen?
Dit programma is ontwikkeld voor
(aankomende)managers die hunmanagement
en leiderschaps vaardigheden verder willen
ontwikkelen. Startende managers, managers
met enige jarenervaring enhighpotentials zijn
welkom.

Deelnemers krijgen een intake sessie met een
trainer/coach om vast te stellen of dit
programma een juiste stap is voor de
deelnemer en om vervolgens helder te krijgen
met welke leerdoelen de deelnemer het
programma start.

Hoeveel tijd gaat het programma
mij kosten?
Elke groepsmodule duurt 3,5 uur. Tussen de
sessies door worden soms individuele
opdrachten gegeven die zoveel mogelijk
aansluiten bij huidige lopende projecten
binnen organisaties. Het totaal aantal uren
voor huiswerk wordt geschat op 2-3 uren per
week.



De inhoud van het programma

Het programma bevat 10 of 15 sessies. De groeps sessies duren elk 3,5 uur. Onderwerpen zouden
kunnen zijn:

1. Individueel assessment, intake and start programma

2. Effectieve communicatie

3. Persoonlijke effectiviteit

4. Leiderschapsstijlen

5. Emotionele intelligentie

6. Werken in teams

7. Bijzondere gesprekstechnieken

8. Time en Stresss Management

9. Verandermanagement

10. Persoonlijk leiderschap

11. Beinvloeden en onderhandelen

12. Afronding programma, persoonlijk gesprek met trainer en evt leidinggevende.

Het werkelijke programma kan onderheving zijn aan veranderingen en kan op onderdelen afwijken van
bovenstaande onderwerpen, doordat wij ons programma zoveel mogelijk aanpassen aan de behoeften van
een betreffende groep.

Welk trainingsmateriaal wordt verstrekt?
De deelnemers starten het programma met een individuele test en
rapport,waaruit blijktwaar de talenten liggen vandeelnemers enwaar
ontwikkeling is gewenst. De deelnemers ontvangen handouts en hun
eigen Persoonlijk OntwikkelingsPlan. Bij elke sessie ontvangen
deelnemers relevante informatie die achteraf doorgelezen kan
worden. Dit materiaal is samengesteld door zeer ervaren trainers met
vele jaren relevante ervaring als (project)manager.



.
De leerdoelen van het programma

- Effectief communiceren en de boodschap goed overbrengen aan anderen
- Begrijpen wat andere mensen drijft
- Contact maken met mensen op een zinvolle, stimulerende en motiverende manier
- Inzicht krijgen in verschillende leiderschapsstijlen en leren wanneer welke stijl effectief te gebruiken.
- Kennis krijgen over teamontwikkeling en verschillende teamrollen
- Proactief en assertief leren zijn, met respect voor de ander
- Effectief met je beschikbare (werk)tijd om gaan
- Leren omgaan met uitstelgedrag
- Vergaderingen effectief leiden
- Effectief feedback geven en slecht nieuws leren brengen
- Persoonlijke leiderschapsvaardigheden ontwikkelen en positieve invloed leren uitoefenen
- Begrijpen hoe je mind werkt en hoe je belemmeringen in je denken kunt opheffen
- En nog heel veel meer.

Wij creeëren de juiste atmosfeer voor persoonlijke ontwikkeling.
Het Smart Skills Management Development Programma is ontwikkeld door trainers die meer dan 20 jaar
management- en leiderschapservaring hebben bij commerciele en niet-commerciele organisaties in
binnen- en buitenland. Dit programma heeft haar succes inmiddels bewezen in de praktijk.

Het aantal deelnemers in een groep is beperkt, zodat elke deelnemer voldoende aandacht krijgt om zijn of
haar vragen te stellen en te oefenen etc. Deelnemers worden uitgenodigd om actief en assertief te zijn en
om zo veel mogelijk uit de training te halen. Alle modules bevatten oefeningen.

Programma planning
Inschrijven voor het programma kan op individuele basis. Op
verzoek kunnen wij ook een 'in company' programma
samenstellen. Het programma voor individuele inschrijving
duurt een aantal maanden, aangezien er tijd zit tussen de
modules. Dit is om te oefenen met het geleerde en eventuele
vragen weer in te kunnen brengen bij de volgende module.


