




HET PROCRAMMA 

Het program ma kent een praktische insteek waarbij de Managementassistenten samen leren en werken in een 

continu proces. 

FASEl 

COMMITMENT 

KICK OFF 

Energieke aftrap voor zowel de klant 

als de dienstverlener waarin de 

resultaten en perspectief vanuit de 

verkenning/analyse worden gedeeld. 

INNOVATIEDAO 

Assistenten ontwerpen in een 

innovatiemodel zelftoekomst 

perspectief (scenario's) en wat is 

daarvoor nodig in het 

ontwikkelprogramma. 

CONSENSUS TOEKOMST 

Assistenten en FTF toetsen bij klant de 

uitkomsten en plan van aanpak van 

het ontwikkelprogramma. 

IK 

FASE2 

ONTWIKKELINC 

CO/NO CO 

ZELFLEIDERSCHAP & 

TALENTMANAOEMENT 

Het sterker ma ken van de IK op de 4 

volgende thema's; kernwaarden, 

hoger doel, kernkwaliteiten en 

gewaagd groeidoel. 

IKLEVER 

SERVICE EXCELLENCE 

Het ontwikkelen van (nog) meer 

klantwaarde - creeren van een service 

excellence mindset (gastvrij/verschil 

makend). 

WIJ 

TEAMSAMENWERKINO 

We ma ken een koppeling van het 

individu (IK) naar een sterk team (WIJ). 

WIJ LEVEREN 

LEAN TEAM 

We inspireren hoe de assistanten als 

team (community) het verschil 

kunnen maken. 

COACHING 

Fase 2 wordt voorzien van tussentijdse 

(online) coaching gericht op je 

groeidoel. 

FASE3 

BORCINC 

COMMUNICEREN MET IMPACT 

Empoweren in zelfvertrouwen en de 

vaardigheid een boodschap te 

brengen met de juiste impact. 

Express to impress. 

OPLEVERINO IN EEN PITCH 

Presenteren wat de resultaten en 

'lessons learned' zijn in de persoonlijke 

ontwikkeling (IK) en de delivery's in de 

gemeenschappelijke werkgebieden 

(WIJ) aan de sponsor en klanten. 

COMMUNITY 

Borgen in een stevige community die 

in gemeenschappelijkheid blijft 

werken aan het zelfde doel. 

IMPLEMENTATIE 

OROEI methode die aansluit bij de 

ambities van Avans. 

PRAKTISCHE INFORMATIE ROLVERDELINC 

• We treffen elkaar fysiek. Na een fysieke sessie volgt 

een virtuele sessie. De virtuele sessies duren 2,5 uur 

en de fysieke sessies een dagdeel van 5,5 uur incl 

lunch.

• De studiebelasting is ongeveer l dag in de maand; 

een virtuele offysieke sessie en 2 uur aan 

tussentijdse opdrachten.

• De investering bedraagt € 3.500,-.

• We starten op 19 september met het program ma.

• Sara van Broekhoven 

Facilitator - FutureTalentFactory

• Kim van Stippent

Facilitator - FutureTalentFactory

• Lonneke Lijten

Program ma Coordinator - Avans

• Koen Vinkenvleugel

Program ma Adviseur - Avans






