Ace! Management Partners
Training • Coaching • Consulting • Interim Management

Den Haag ● Amsterdam ● Den Bosch ● Rotterdam
Zwolle ● Utrecht ● Arnhem ● Amersfoort ● Breda
Eindhoven ● Maastricht ● Brussel ● Antwerpen

Personal Training
Verzuimbegeleiding & -beheersing

Ace! trainers investeren permanent in vakkennis en
zijn daardoor trendzettend in:


















Accountmanagement en acquisitie
Burn-out preventie
Call centers, inbound en outbound
Commerciële slagkracht
Communicatievaardigheden
Competentiemodellen
HRM en personeelsmanagement
Internet als commerciële tool
Management en leiding geven
Marketing en webmarketing
Persoonlijke effectiviteit
Productmanagement
Projectmanagement
Salesmanagement
Train de trainer
Verkoopvaardigheden

Ace! Business Training®

Personal Trainingsprogramma HRM-trainingen

Verzuimbegeleiding en -beheersing
Training
Categorie
Soort training
Duur
Investering
Opvolgdag
Doelgroep
Trainingsfocus
Interactie
Opmerking

Verzuimbegeleiding en -beheersing
HRM trainingen
Personal training
2 dag(en)
€ 2650,- excl. BTW voor 1 of 2 personen
Optioneel, 1 dag, € 1125,- excl. BTW
Medewerkers en managers personeelszaken
Ontwikkelen mindset, aanleren vaardigheden en werkwijze
50% theorie en 50% eigen praktijk
Inclusief telefonisch intake interview en maatwerkaanpassingen

Stel dat u verzuim terugdringt van 6 naar 4%. Dat levert een bedrijf met 75 medewerkers zo'n € 4.500,- per
maand op. Dat is meer dan € 50.000,- per jaar! De doelstellingen van deze training zijn dan ook:





Bewustwording en mobilisatie van leidinggevenden
Het herkennen en benutten van mogelijkheden om verzuim beter te beheersen dan wel te voorkomen
Het hanteren van verschillende vormen van verzuimgesprekken en het omgaan met reacties van
medewerkers

In deze training verzuimbegeleiding en -beheersing komen de volgende onderwerpen aan de orde:

























Introductie, wat is ziekteverzuim
Soorten verzuim
Verschil tussen verzuim en ziekte
Verschil tussen arbeidsongeschiktheid en ziekte
Mentaal verzuim
Mythen rond verzuim:
o Verzuim is een medisch probleem
o Ziekte is arbeidsongeschiktheid
o Verzuimproblematiek is geen zaak voor lijnmanagers
o Niet bemoeien met verzuimoorzaken buiten de werksituatie
Houding van managers t.o.v. verzuim
Hoe verzuimbegeleiding en -beheersing organiseren en implementeren
Verschillende soorten gesprekken:
o Bij ziekmelding
o Tijdens het verzuim
o Na hervatting
o Bij frequent verzuim
o Bij onterecht verzuim
o Bij misbruik van ziekmelding
Oorzaken en gevolgen van (ziekte)verzuim
Balans tussen belasting en belastbaarheid
Interne en externe verzuim- en hervattingdrempels
Interne oorzaken van verzuim oplossen
Beïnvloedingsmogelijkheden van de leidinggevenden
Acties bij onterecht verzuim en bij misbruik
Rentabiliteitsberekening: kosten van verzuim, opbrengst van verzuimbegeleiding
Basisvaardigheden gespreksvoering
Hoe medewerkers communiceren: DAS-model
Hoe medewerkers redeneren: insighttypes
Oefenen van gesprekken
Persoonlijk actie- en leerplan
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Ace! Business Training®

Personal Trainingsprogramma HRM-trainingen

Optioneel:



Coachingsessies na 3 en 6 maanden.

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende
gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde:






Interactie: mondelinge communicatie, luisteren, sociabiliteit, conflicthantering, confronteren,
gespreksvaardigheid.
Leiding geven: mensgericht leidinggeven, voortgangsbewaking.
Motivatie: resultaatgerichtheid, zelfmanagement, discipline.
Analyse en besluitvorming: probleemanalyse, oordeelsvorming, omgevingsbewustzijn.
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Personal Trainingsprogramma HRM-trainingen

Ace! Personal Training®
De 4 grote voordelen van personal training:





De Ace! trainers investeren permanent in vakkennis en zijn daardoor altijd trendzettend
Personal training is altijd een betere optie dan een generieke groepstraining in open inschrijving
50% kostenbesparing: aan een personal training kan altijd gratis een 2e cursist deelnemen, de investering
blijft gelijk
50% tijdswinst: personal training vergt de helft van het aantal trainingsdagen ten opzichte van een training
in open inschrijving

Alle Ace! trainingen kunnen gevolgd worden in de vorm van een personal training. Feitelijk is dat een
incompany opleiding met één trainer en 1 of 2 deelnemers. Dit is de meest effectieve manier van trainen. De
deelnemer heeft de volledige aandacht van de trainer en die kan de inhoud van het programma geheel
toespitsen op de wensen en het kennisniveau van de cursist. Ace! Personal Training® is altijd een betere
oplossing dan een training in open inschrijving, waarin moet worden uitgegaan van de grootste gemene deler,
en waar weinig ruimte is voor uw eigen praktijk. Personal trainingen kunnen gegeven worden binnen uw eigen
organisatie of in één van de Ace! trainingslocaties.
Altijd maatwerk
Voor de training houden we een telefonisch intake interview waarin we aansluiting realiseren tussen de training,
uw vraagstelling en de kennis en ervaring van de cursist, eventuele voorbereidende individuele opdrachten voor
de cursist formuleren en de trainingsdoelen stellen. Er vindt dus een nauwkeurige fine tuning op de
praktijksituatie en het niveau van de cursist plaats. De inhoud van de training wordt precies toegespitst op uw
vraagstelling: onderwerpen worden toegevoegd of weggelaten en maatwerk is mogelijk.
Flexibele planning
U kiest zelf de trainingsdata waarop u het programma wilt volgen, van maandag tm zaterdag. Aaneengesloten
dagen, in blokken of juist bewust gespreid over een langere periode. Trainingstijden 0830-1530 of 1300-2000,
losse avondsessies zijn ook mogelijk (1730-2030). Er is geen meerprijs voor training in avonden of op
zaterdagen.
Een personal training gaat ook altijd door, terwijl dat bij een andere training in open inschrijving vaak onzeker
is door afhankelijkheid van het aantal deelnemers dat voor het programma ingeschreven wordt
Kenmerken personal training

















Bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging wordt het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® toegepast
Er is een vrije keuze van de trainingsfocus:
o Mindset, vaardigheden, werkwijze
o Een combinatie daarvan
Er is een vrije definitie van trainingsdoelen en deze doelen worden achteraf ook gemeten
Personal trainingen kennen een hoog interactieniveau met de cursist:
o Discussie over de leerstof zelf
o Oefening van de leerstof in de training
o Aandacht voor de toepassing van de leerstof in de eigen praktijk
In een trainingstraject kunnen een aantal evaluatiemomenten ingepland worden
Een training kan worden afgesloten met een examenpresentatie of een schriftelijk examen
Er kunnen voorbereidende opdrachten voor de cursist gedefinieerd worden
Voor de periode tussen trainingsdagen kunnen opdrachten geformuleerd worden
Er kunnen praktijkopdrachten voor na de training geformuleerd worden
Deelnemers ontvangen een syllabus in kleur (print of PDF)
In de meeste trainingen zijn rollenspellen (zonder videocamera) opgenomen
Deelnemers ontvangen een certificaat
Er is een vrije locatiekeuze voor de training
De trainingen worden gegeven door gecertificeerde trainers

Trainingsniveaus
Elke Ace! Personal Training® kan gegeven worden op 3 verschillende niveaus:




Directie en board
Management en teamleiding
Operationeel niveau
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Ace! Personal Training® versus training in open inschrijving
Veel mensen denken dat personal training duur is. Dat is juist niet het geval. Dat is het trendzettende karakter
van Ace! Management Partners:




Bij één cursist is de prijs gelijk aan een training in open inschrijving
Bij twee cursisten bedraagt de prijs 50% ten opzichte van dubbele open inschrijving
Personal training vergt daarnaast de helft van het aantal dagen ten opzicht van een open inschrijving

Een rekenvoorbeeld:
Personal training:










Open inschrijving:

Een 4-daagse groepstraining open inschrijving
duurt in personal training slechts 2 dagen
Volledig af te stemmen op de ervaring en het
kennisniveau van de individuele cursist
Volledig af te stemmen op de branche van de
specifieke opdrachtgever
Volledige aandacht voor de vragen en de feedback
van 1 of 2 personen
Intensieve 1 op 1 oefeningen
Afgestemd op de eigen trainingsdoelen
Incompany, dus geen extra reistijd en –kosten
U kunt zelf de data en tijden kiezen en de training
gaat ook altijd door
Prijsstelling:

Indicatie dagtarief, excl. btw
Benodigd aantal dagen
Prijsvoorbeeld
Investering per
Meerprijs 2e cursist

€ 1200,2, 50%
€ 2400,persoon
€ 0,-











Training in open inschrijving duurt bijvoorbeeld 4
dagen
Grootste gemene deler voor verschillende
cursisten, algemene trainingsdoelen
Grootste gemene deler voor verschillende
branches, algemene trainingsdoelen
De aandacht moet worden verdeeld over alle 6-10
cursisten
Veel wachttijd door oefeningen van anderen
Algemene trainingsdoelen
Extern, vaak extra reistijd en –kosten
Doorgaan is afhankelijk van het aantal
inschrijvingen en daardoor onzeker
Prijsstelling:

Indicatie dagtarief, excl. btw
Benodigd aantal dagen
Prijsvoorbeeld
Investering per
Meerprijs 2e cursist

€ 600,4, 100%
€ 2400,persoon
€ 2400,-

Voor een personal training is dus de helft van de tijd nodig in verhouding tot een groepstraining (incompany of
open inschrijving). De investering voor personal training voor één persoon komt daardoor op gelijke hoogte
met een training in open inschrijving.
De tijdswinst wordt gerealiseerd door het feit dat de trainingsstof met 1 of 2 cursisten geoefend wordt, in plaats
van met 6-10 personen. Daarnaast hoeft de trainer geen aandacht te besteden aan feedback en vragen van 610 verschillende personen.
Ace! Coachingpanel®
Cursisten kunnen tot 6 maanden na de training kosteloos vragen stellen over de toepassing van de leerstof in
het Ace! Coachingpanel op de website. De vragen worden beantwoord door de trainer die de bewuste cursist
getraind heeft. Cursisten krijgen ook permanente toegang tot de Ace! Kennisbase op de website. U ontvangt de
toegangscode tijdens de training.
Drie tot zes maanden na de training kan er een optionele updatesessie ingepland worden.
Condities Ace! Personal Training®
De in offertes, flyers en datasheets genoemde prijzen zijn inclusief: intake interview, voorbereidingskosten,
managementrapportage, syllabus in kleur, trainingscertificaten en de reiskosten van de trainer. De prijzen zijn
exclusief: eventuele externe locatiehuur, catering en drankjes, reis- en/of overnachtingkosten van de cursisten,
kosten voor informele activiteiten of events, opvolgende coachingsessie(s) en 19% BTW. Op alle transacties
zijn gedeponeerde leveringsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek sturen we u deze graag toe.
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