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Voor wie is dit programma? 
• Je wilt zicht krijgen op je talenten en ontwikkelpunten   
 om te kunnen gaan werken vanuit je eigen kracht;
• Je wilt groeien als professional;
• Je wilt invloed hebben en als volwaardig     
	 gesprekspartner	aan	tafel	zitten	in	werksituaties;
• Je wilt meer zicht krijgen op wat je wilt en hoe je dit   
 kunt bereiken;
•	 Je	wilt	weg	uit	gevoelens	van	frustratie	over		 	 	
	 veranderingen	die	niet	lukken,	en	toe	naar	effectiever		 	
 gedrag en beïnvloeding;

•	 Je	wilt	je	communicatievaardigheden	verbeteren	en	zo
	 effectiever,	efficiënter	en	plezieriger	werken	of		 	 	
 leidinggeven;
• Je wilt je vaste gedragspatronen doorbreken, uit je eigen
  keurslijf treden en niet in de (voor jou) bekende    
 valkuilen stappen;
• Je wilt sparren met mensen die dezelfde uitdagingen en
	 	ambities	hebben,	van	elkaar	leren	en	zicht	krijgen	op		 	
	 best	practices	van	andere	professionals;	
• En, dit alles wil je ook nog kunnen na het programma.   
 Met andere woorden, je wilt dat het je op de langere   
 termijn nog steeds helpt!

Professioneel development programma voor iedereen die wil groeien!
Het	CCY	programma	biedt	je	de	mogelijkheid	om	in	acht	maanden	je	talenten	te	herkennen	en	effectief	in	te	zetten.	
Je	leert	met	je	ontwikkelpunten	te	gaan	werken	en	krijgt	inzicht	in	je	gedragspatronen	waardoor	je	effectiever	gaat	
communiceren en meer resultaat boekt. 

Waarom is CCY uniek?
CCY	biedt	een	fantastische	filosofie,	een	unieke	methodologie	en	een	sfeer	waarin	het	mogelijk	is	om	fouten	te	mogen	
en	durven	maken.	Het	programma	geeft	je	veel	nieuwe	inzichten	in	waar	je	talenten	liggen,	maar	ook	in	gedrag	wat	je	
beter	kunt	afleren.	Immers,	we	kunnen	de	mooiste	plannen,	strategieën,	doelen,	processen,	PDCA’s,	spreadsheets	en	
systemen hebben, het menselijk gedrag bepaalt of al die zaken werken of niet! Je leert ontdekken hoe je jezelf als het 
meest	effectieve	beïnvloeding-instrument	kunt	inzetten,	met	altijd	in	beeld	wat	de	win	wordt	voor	alle	stakeholders	
aan tafel. Ongetwijfeld zal je gaan ervaren hoeveel werkplezier en resultaat dat oplevert! 
CCY biedt je een totaalplaatje van skills en inzichten, zodat je als professional steviger in je schoenen komt te staan. 
Met	het	aanbod	van	kennis	en	inzicht	ga	je	zelf	aan	de	slag,	zodat	het	niet	blijft	bij	het	ontvangen	van	informatie,	maar	
deze	informatie	optimaal	gaat	inzetten	op	een	manier	die	bij	jou	past!	We	bieden	in	de	training	een	omgeving	van	
onvoorwaardelijk	vertrouwen,	waarin	openheid	en	heldere	communicatie	voorop	staan.	Een	sfeer	van	hard	werken,	
veel leren en voortdurend in de spiegel kijken van je eigen gedrag. 

Het CCY programma in het kort:
▶ 6 sessies van 2 dagen verspreid over een periode van 6 tot 8 maanden;
▶ Het programma helpt deelnemers bij het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om in de   
	 bedrijfswereld	te	worden	gezien	als	‘trusted	business	partner’;
▶	 Deelnemers	leren	het	volledige	spectrum	aan	skills	voor	het	bouwen	van	langdurige	win-win	relaties	met		 	
	 klanten	die	gebaseerd	zijn	op	vertrouwen,	omgaan	met	conflictsituaties	en	communicatievaardigheden.	
▶	 Een	solide	theoretisch	raamwerk	wordt	geleerd	waarbij	belangrijke	management-	en	communicatiemodellen		
	 worden	toegepast	tijdens	de	sessies;	
▶	 In	CCY	wordt	een	zeer	interactieve	onderwijsstijl	toegepast,	waarbij	discussies	worden	afgewisseld	met		 	
	 praktijkgerichte	psychologische	assessments,	praktijksimulaties	en	teamopdrachten	om	een	rijke	en		
	 interactieve	leeromgeving	te	creëren;
▶ Maximaal 20 deelnemers uit verschillende bedrijfstakken waarmee jij, eventueel samen met 1 of 2 andere   
	 collega’s	uit	je	eigen	bedrijf,	voortdurend	de	vertaling	maakt	naar	jouw	(of	jullie)	eigen	situatie.



 

   

PROGRAMMA-ONDERDELEN

Becoming a Trusted Advisor: aan de hand van klassikale discussies, 
teamopdrachten	en	MBTI	worden	strategieën	verkend	voor	het	creëren	en	
vasthouden van enthousiasme bij klanten evenals fundamentele concepten 
voor	het	opbouwen	van	sterke	klantrelaties	en	het	zijn	van	een	vertrouwde	
adviseur.  

Relationship-based Selling & Negotiating Skills: door middel van 
klassikale	discussies	en	teamactiviteiten	worden	modellen	op	het	gebied	
van sales en het onderhandelingsproces gepresenteerd en geoefend. 

Problem Solving & Consulting Skills: nadat samenwerking aan 
bod is gekomen, wordt een probleemoplossingsmodel bestaande uit vijf 
stappen	gepresenteerd	en	geoefend	aan	de	hand	van	praktijksituaties	
van	de	deelnemers.	Tijdens	de	tweede	dag	wordt	het	consulting	proces	
uitgelegd	en	geoefend	met	simulaties	en	rollenspellen. 

Change & Implementation Skills: aan de hand van klassikale 
discussies	en	reële	verandersituaties	wordt	de	impact	van	verandering	op	
individuen verkend en worden er handige hulpmiddelen aangereikt en 
toegepast	op	verandersituaties	uit	de	praktijk.	

Conflict & Communication Skills: met behulp van klassikale 
discussies en rollenspellen worden vaardigheden op het gebied van 
conflicthantering,	luisteren,	vragen	stellen	en	feedback	geoefend. 

Accountability & Learning Projects: een	krachtig	model	voor	
accountability	wordt	besproken	en	een	persoonlijke	LSI	assessment	
afgenomen, zodat de deelnemers hetgeen zij geleerd en geoefend hebben 
kunnen	spiegelen	met	hun	prestatiedoelen	en	daaruit	voortvloeiende	
actiepunten	kunnen	formuleren.	Deelnemers	houden	presentaties	over	
hoe	zij	de	CCY-concepten	en	modellen	hebben	toegepast	in	hun	dagelijks	
werk middels een leerproject. 
    

DOELSTELLINGEN

• Het ontwikkelen van
 vaardigheden en aanpak als   
 vertrouwde adviseur en
 samenwerkende partner 

• Het ontwikkelen en versterken 
	 van	essentiële	professionele	
 vaardigheden op het gebied 
 van sales, onderhandelen en
 advisering

• Het ontwikkelen van sterke 
 change management en change 
 leadership vaardigheden

• Het verbeteren van 
 interpersoonlijke  
 vaardigheden op het gebied 
	 van	conflicthantering,	luisteren,	
 vragen stellen en het geven en   
 ontvangen van feedback

• Het verhogen van persoonlijke   
 verantwoordelijkheid en 
	 zelfbewustzijn

Prijs: 

Uw	investering	voor	dit	unieke	programma	is	€	4.950,-	excl.	btw.	

Inclusief	deze	prijs:
•	Programma	materiaal,	assessments,	literatuur,	werkboeken,	en				
   toolkits voor alle 6 sessies van 2 dagen.
•	Accommodatiekosten,	inclusief	lunch	�	koffie,	voor	alle	6	sessies	
   van 2 dagen.
•	Exclusief	hotelovernachting,	diner,	drankjes	bar	of	kamer	en
   reiskosten.

  
    Locatie:

    Drentsche Golf & Country Club  
	 	 		Ten	Oeverstraat	13	Zeijerveen	(Assen)

     Data: 

    10 & 11 oktober
    14 & 15 november
    12& 13 december
	 	 		16	&	17	januari’20
	 	 		13	&	14	februari’20
	 	 		12	&	13	maart’20
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