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HR
gesprek

Jouw personeel volledig in beheer

Een goed personeelsgesprek
Wil jij ook on- én offline effectieve 
personeels gesprekken voeren?
Vind jij het ook lastig om in gesprek te gaan met je medewerkers? Weet je niet altijd wat je het beste kunt zeggen   
of hoe je ergens op moet reageren? Hoe pak je het handig aan? Of voer je nog geen gesprekken met je medewerkers? 
Tijdens deze training behandelen we algemene communicatie en zoomen we in op het:

   • Selectiegesprek    • Beoordelingsgesprek    
   • Functioneringsgesprek   • Exitgesprek
   • Evaluatie

Alle voordelen op een rij
• Kleine groepen

• Praktisch en laagdrempelig

• Direct in te zetten in de praktijk

• Professioneel en betrouwbaar

• Interactief

Doel
Na deze training weet jij precies hoe je het gesprek 
handig aanpakt, wat je doet in de voorbereiding en leer je 
jouw eigen obstakels herkennen. Wanneer jij effectieve 
gesprekken kunt voeren, verbetert dit de kwaliteit van de 
gesprekken en daarmee de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Inhoud
Hoe pak je een gesprek effectief aan? Wij geven jou hand-
vaten voor het effectief voorbereiden en voeren van diverse 
gesprekken. We behandelen volgende thema’s: 

• De zin en onzin van communicatie
• Onbekende vaardigheden bij gespreksvoering
• Vraag- en gesprekstechnieken
• Voeren van online gesprekken
• Concrete praktijkvoorbeelden die we oefenen

De vaardigheden en technieken leer je aan de hand van 
praktijkgerichte rollenspelen, discussies en cases onder lei-
ding van een ervaren HR trainer. 

Indeling training
De training wordt verdeeld over 3 bijeenkomsten  
van één dagdeel.
De training is verzorgd met koffie/thee. 
Kijk op onze website voor actuele data en  
beschikbaarheid: www.maatwerkHRM.nl.

Zeer geschikt voor 
•  Directie
•  Managers
•  Leidinggevenden
•  HR-managers
•  HR-medewerkers

Maatwerk HRM 
Medewerkers zijn de enige onderscheidende factor.  
Nu, maar zeker ook in de toekomst. Behoeften en verwach-
tingen van je medewerkers net als de bedrijfsambitie blij-
ven veranderen. Als HR adviesbureau helpen wij bedrijven 
en mensen hun ambities waar te maken.


