COMMUNICEREN IN KLARE TAAL MAAKT
WERKEN IN UW BEDRIJF NOG MOOIER

25 TRAININGEN VAN 2.500,- EURO WORDEN BETAALD DOOR COLLAND ARBEIDSMARKT
Hoe verloopt de communicatie met uw medewerkers?
Begrijpen ze altijd wat u bedoelt? Communiceren ze
onderling goed met elkaar? Durven ze over alles te
praten? Verloopt het contact met klanten altijd plezierig?
Gaan de functioneringsgesprekken naar wens?
Kunt u nog niet alles volmondig met ‘ja’ beantwoorden?
Volg dan dit winterseizoen samen met uw medewerkers
de incompanytraining ‘Klare Taal’. De eerste 25 bedrijven
die zich aanmelden, krijgen deze training betaald uit
Colland Arbeidsmarkt. Een voorwaarde is wel dat
uw bedrijf ingeschreven is onder de cao LEO (cao-code
004) bij Colland Arbeidsmarkt, premies afdraagt en
uw bedrijf niet heeft deelgenomen aan een gratis
incompany training communicatie of Klare Taal in 2015,
2016, 2017 of 2018.

Klare Taal
De incompanytraining ‘Klare Taal’ bestaat uit drie
dagdelen waarbij een ervaren trainer op uw bedrijf
een praktische communicatietraining verzorgt voor u
en uw medewerkers met de volgende onderwerpen:
1. Effectief communiceren tussen werkgevers en
werknemers, collega’s en met klanten.
2. Het voeren van functioneringsgesprekken.
3. Maatschappelijke, economische en technologische
ontwikkelingen.
4. Werk-privé-balans en de rol van de werkgever daarin.

Met klare taal bent u klaar voor de toekomst
Annemiek en Gert Hartemink zijn eigenaar van Loonbedrijf
Hartemink in Sinderen. Hun motto: in overleg met de klant
werken aan het beste resultaat! Daarvoor is goede com
municatie noodzakelijk. Daarom hebben ze met al het
personeel de training ‘Klare taal’ van Mooi Vak Man!
gevolgd. “Ook in kleine bedrijven is communicatie van
belang. Super dat ze naar ons bedrijf kwamen. De training
heeft z’n sporen achtergelaten. Het is makkelijker geworden
om met elkaar het gesprek aan te gaan. Allemaal gingen
we na afloop met een frissere moed weer aan de gang.”

Aanmelden
Beter leren communiceren? Zo gezegd, zo gedaan!
Voor aanmelding moet uw groep uit minimaal vijf en
maximaal 12 personen bestaan. Heeft u op uw bedrijf
meewerkende gezinsleden of zzp’ers? Zij zijn ook van
harte welkom, mits ze niet in de meerderheid zijn.

Meld uw bedrijf aan!
Mooi Vak Man!
Mooi Vak Man! is een initiatief van de sociale partners in
de cumelasector (loonwerksector) om de communicatie
tussen werkgevers en werknemers te bevorderen. Ons doel
is om werkgevers en werknemers in de sector zo lang
mogelijk gezond en met plezier aan het werk te houden.

