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PRESENTATION SKILLS

Bij Select staat de mens centraal. En vlotte communicatie tussen mensen is van uiterst belangrijk, ook wanneer het voor een 
grote groep is. Ondersteun uw medewerkers daarom in het ontwikkelen van de vaardigheid om te spreken voor grotere groe-
pen zodat zij op een comfortabele manier kunnen omgaan met deze taakvereiste.

UW CHALLENGES

•  U wenst uw medewerker te helpen bij het geven van presentaties en rondleidingen
•  U gaat uit van een medewerker die kan groeien op vlak van specifieke communicatietechnieken
•  U invulling van een functie van een medewerker verandert waarbij het spreken voor een publiek essentieel wordt
•  U kiest ervoor om medewerkers te stimuleren zodat zij een nieuwe vaardigheid kunnen ontwikkelen

ONZE OPLOSSING

Het doel van deze begeleiding is uw medewerkers individueel of in groep de nodige tools en adviezen aan te reiken  zodat 
zij plezier kunnen vinden in het geven van presentaties.  Dankzij ons programma kan de medewerker een ontwikkelingsplan 
uitwerken. Via individuele of collectieve input kunnen zij persoonlijke drempels en hindernissen overwinnen. Dit plan is een 
handvat dat bijdraagt tot het optimaliseren van de presentatievaardigheid.

Deze adviesverlening richt zich hoofdzakelijk tot de medewerker. De onderneming fungeert als katalysator in het optimaliseren 
van de specifieke vaardigheid van die medewerker. Zowel het individu alsook zijn omgeving (management en HR) zijn zich ervan 
bewust dat behoeften in de bestaande of nieuwe functierol veranderen. Vanuit deze visie wenst een onderneming in te zetten 
op het stimuleren van hun medewerkers om zo hun communicatie optimaal te sturen en kracht bij te zetten.

ONZE BENADERINGEN

Op basis van een gestructureerd en onderbouwd coachingmodel (GRROW-model) krijgt het individu inzicht in krachten die 
hem helpen om zijn presentievaardigheid te versterken. Vertrekkende vanuit de realiteit worden de hulpbronnen in kaart ge-
bracht. Vervolgens worden opties besproken die uitmonden in de passende acties. Dit traject wordt begeleid door een gespe-
cialiseerde trainer of coach die medewerkers de nodige handvaten aanreikt om de vaardigheid te ontwikkelen. Tijd en ruimte 
worden hierbij ter beschikking gesteld.

WAT U HIERUIT HAALT

Dankzij de hulp van Select en de steun vanuit uw organisatie, versterkt uw medewerker zich in het effectief en efficiënt verzor-
gen van presentaties zodat hij zijn functierol beter kan opnemen.
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