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BEN JIJ ER KLAAR VOOR? VOOR JOUW TOEKOMST VAN WERK?

AAN ALLE AMBITIEUZE PERSONAL ASSISTANTS/ 
MANAGEMENT ONDERSTEUNERS/ EXECUTIVE ASSISTANTS…

MASTERCLASS EMPOWER YOURSELF 

SPICE UP YOUR FUTURE  
Vierdaagse Masterclass met als resultaat; een zichtbaar presterende 

en wendbare professional, klaar voor de toekomst!

DAG 1 - DISCOVER YOUR FUTURE TALENT 
In een energieke en actieve sessie geven wij een futuristisch beeld op de toekomst 
van werken. Wij geven inzicht in onze voorspelling op wat er anders uit gaat zien in de 
toekomst, én waar de focus in de behoefte van een klant komt te liggen. Kortom welk 
talent heeft veel klantwaarde?

Wij geven inzicht in vier cruciale veranderingen in de toekomst van werken en  
geven  vier handreikingen hoe wij daar als talentvolle mensen op in kunnen springen 
met als  einddoel; marktwaarde die ertoe doet in de toekomst van werken verder  
te ontwikkelen.
 
Tijdens de lunch worden we verrast met inzichten in talenten. Deze inzichten hebben 
we nodig  gedurende het middagprogramma om ieders portfolio vorm te geven.

In het middagdeel gaan we de wereld met andere ogen bekijken. De enige manier om 
een verandering in gang te zetten is het loslaten van de ‘oude’ gewoonten. Als je doet 
wat je altijd al deed, zal je krijgen wat je altijd al kreeg. In deze sessie maken we een 
georganiseerde chaos en herdefiniëren we het doel van de toekomstige professionele 
assistent.

“You are GENIUS and the world needs your contribution” 
HOW are you going to contribute?

PLANNING 2E MASTERCLASS CYCLE 2017
DAG 1  DISCOVER YOUR FUTURE TALENT
DAG 2  SELFLEADERSHIP & LEAN APPLIED TO YOU
DAG 3  SERVICE EXCELLENCE & YOUR OBJECTIVE SETTING FOR FUTURE
DAG 4  EXPRESS TO IMPRESS & YOUR PITCH



FUTURE

DAG 2 - SELFLEADERSHIP & LEAN APPLIED TO YOU

In de ochtend wordt iedereen ontvangen met een energieke, inspirerende  
en ook wel confronterende lezing over het nut van zelfleiderschap.

“Als je geen plannen maakt voor jezelf word je ingezet in andermans plannen”

In het middagdeel gaan we aan de slag met een innovatiemodel dat gericht is op 
LEAN om zelfleiderschap te activeren. Wij gaan jullie motiveren om met behulp van 
een LEAN-template persoonlijke innovatiedoelen te bepalen en daarnaast gaan we 
jullie uitdagen deze doelen door te ontwikkelen. Innoveren op het vak met behulp 
van verbetervoorstellen is een geweldige manier om bij te dragen aan een lerende 
organisatie. Het nodigt mensen uit om regelmatig gesprekken over groei  
en ontwikkeling te hebben.

DAG 3 - SERVICE EXCELLENCE & YOUR OBJECTIVE SETTING

Voor ons is het heel helder; inspelen op jouw omgeving met een excellente service 
-met een customized en onverwacht support (hospitality)- is dé futurecompetentie 
die jullie van meerwaarde maakt. Want dat de toekomst van werk -dus ook van jullie 
vak- verandert weten we inmiddels al lange tijd. Dat jullie daarop voorsorteren is 
een feit. In dit dagdeel wordt je geïnspireerd hoe wij als mens meerwaarde kunnen 
vergroten op de werkvloer. Wij gaan dit geheel bekijken vanuit de ogen van onze 
klant van vandaag, morgen en alle dagen die volgen. Wij nemen je mee in taken die 
een robot kan overnemen van jou (automatiseren) en rollen die alleen een mens kan 
nemen (vooralsnog).

Dus: weet jij te spelen met jouw excellente service? Dan hebben we het niet over 
gewoon doen wat er van je gevraagd wordt, en het liefst nog meer doen. Overal 
klakkeloos ‘ja’ op zeggen en voor nog meer businesspartners meer (basis)taken gaan 
verzorgen. Nee het gaat  hier over hoe jij in control kunt komen in het leveren van 
een service die er echt toe doet én blijft doen, die jou en jullie authentiek maakt, die 
andere mensen raakt en verrast. Met het ‘customer loyalty model’ dat ook is aangetipt 
in Dag 2 gaan we de innovatiedoelen zichtbaarder maken in jullie werkveld. 

“Your manager is the King, don’t forget you are the Queen” – Sara

DAG 4 - EXPRESS TO IMPRESS & YOUR PITCH

Deze finaledag ga je geïnspireerd raken in hoe je jouw talent en ambitie effectief 
etaleert. Op deze dag wordt je empowered in zelfvertrouwen en ontwikkel of vergroot 
je de vaardigheid een boodschap te brengen aan welk publiek dan ook, met impact! 
Hoe breng dan wel verkoop ik mezelf in mijn organisatie? Hoe verkoop ik mezelf in  
zijn algemeenheid? Ontwikkel het lef om het te doen! Bouw aan je zelfvertrouwen.   
Na deze workshop weet hoe je kan pitchen in een verhaallijn die bij jou past  
(een verhaal van probleem tot oplossing vertellen).

“Express to Impress”

Investering: €1500,- 
(Vier dagen workshop inclusief portfolio en persoonlijk actieplan.)


