
De FranklinCovey-organisatie

Wilt u van goed naar groots?

‘We enable greatness in people and organizations everywhere’ 
    is onze missie. Kort gezegd: ga voor groots! 

Echt grootse organisaties zijn organisaties:

 

Uitstekend leiderschap

Focus & Uitvoering

Effectieve individuen zijn medewerkers en managers die:
wat

wat welke bijdrage

moeten doen

doen

GROOTS OP MAAT 

ONDERWIJS

OVERZICHT WORKSHOPS

Clarify purpose

Align systems Unleash talent 

Inspire trust

VOOR WIE? 

WAAROM DEZE WORKSHOP?

Jan Kuipers, directeur FranklinCovey

VOOR WIE? 

WAAROM DEZE WORKSHOP?

Jolanda Prijs, directeur FranklinCovey

VOOR WIE? 

WAAROM DEZE WORKSHOP?

Ronald van Westering, trainer FranklinCovey

‘Leadership is communicating to people their worth and potential so clearly 
  that they come to see it in themselves.’ 

-Stephen R. Covey

VOOR WIE? 

THEMA’S

WAAROM DEZE WORKSHOP?

Ivo Wijnhamer, trainer FranklinCovey

Erik van Nieuwpoort, trainer FranklinCovey.

‘Precies wat ik nodig 
had om in mijn 
nieuwe management-
functie goed te 
kunnen beginnen.’
 
‘Prachtige workshop, 
inspirerende video’s, 
handige tools om 
morgen mee aan de 
slag te gaan.’

‘Het heeft me meer 
gebracht dan ik had 
durven hopen.’

’Wat is vertrouwen? Ik kan u een defi nitie 
geven, maar u weet het wanneer u het voelt. 
Vertrouwen ontstaat als leiders transparant en 
oprecht zijn en zich aan hun woord houden. 
Zo simpel is het.’ 

‘Samen met anderen 
 leren en feedback krijgen 
op mijn leiderschap, gaf 
me inzicht en inspiratie 
om echt mijn aanpak te 
veranderen.’

‘Deze workshop is leren 
en werken tegelijk, enorm 
bedankt! Praktisch, 
praktisch, praktisch, 
heerlijk.’

‘Ik kende de 7 eigenschap-
pen van het boek, maar nu 
weet ik hoe ik die als 
manager kan gebruiken.’

VOOR WIE? 

WEETJE

IMPLEMENTATIE
‘Door xQ kregen we helder 
waar we als management onze 
aandacht op moeten richten. 
Dat heeft voor ons manage-
mentteam het verschil gemaakt. 
We zagen dat binnen een paar 
maanden terug in onze verbe-
terde operationele resultaten. 
FranklinCovey, bedankt voor 
jullie geweldige ondersteuning 
hierin!’



VOOR WIE?

WAAROM DEZE WORKSHOP?

Martijn Post, trainer FranklinCovey

 ‘ GREATNESS
’

Ga voor groots!

effectieve individuen | effectieve leidinggevenden | effectieve organisaties

FranklinCovey

 ‘Als u uitvoert, kunt u alles doen. Als een bedrijf een duidelijke missie heeft 
 en mensen weten hoe hun eigen doelen in het grote plaatje passen, 
   zullen alle neuzen naar dezelfde kant zijn gericht.’ 
      -Stephen Cooper

VOOR WIE?

WAAROM DEZE WORKSHOP?

Hans van ‘t Sant, trainer FranklinCovey

VOOR WIE?

WAAROM DEZE WORKSHOP?

Ronald van Westering, trainer FranklinCovey

 INVESTEER IN VERBETERING

VOOR WIE?

WAAROM DEZE WORKSHOP?

Margit Remorie, projectcoördinator bij FranklinCovey

‘Fantastisch 
 programma, fi jn om 
weer even bij te tan-
ken en morgen weer 
met nieuw elan aan 
de slag te gaan.’

‘Door de rollenspellen werd 
ik me echt bewust van mijn 
blinde vlek. Nu weet ik 
hoe ik door anders te doen 
andere resultaten kan be-
reiken met mijn adviezen.’

‘De afwisseling van beeld, theorie, eigen cases 
en interactiviteit was erg goed. Absoluut een 
 eye-opener deze inspirerende training!’

‘De inhoud staat als een huis. Met name de 
opbouw van activiteiten in de richting van ‘einde 
voor ogen’ en persoonlijk statement vond ik heel 
goed én ingrijpend.’

‘Het was een zeer inspirerende cursus. Heeft veel 
bij me losgemaakt.’ 

‘Bedankt voor de 
 praktische tips om mijn 
mail effectiever te behe-
ren, dat helpt me echt.’

‘Deze dag heeft mij mijn 
persoonlijke pauzeknop 
helpen vinden.’



Dag 1,2 Dag 3 Dag 4 Houd de  
zaag scherp!

7 Habits 

 1.995,-
(incl. 1 overnachting)

februari 10 en 11 februari 10 maart 2 april 25 juni

maart 11 en 12 maart 16 april 18 mei 25 juni

april 7 en 8 april 12 mei 9 juni 24 september

mei 6 en 7 mei 4 juni 30 juni 24 september

juni 17 en 18 juni 10 september 8 oktober 19 november

juli (zomereditie) 7 en 8 juli 9 juli 1 september 19 november

september 16 en 17 september 13 oktober 12 november 11 februari ‘10

oktober 6 en 7 oktober 3 november 2 december 11 februari ‘10

november 4 en 5 november 1 december 12 januari ‘10 11 februari ‘10

december 8 en 9 december 19 januari ‘10 16 februari ‘10 10 juni ‘10

7 Habits Managers

 1.575,-
(incl. 1 overnachting)

maart 3 en 4 maart 25 juni

september 29 en 30 september 19 november

7 Habits Consultants

 2.295,-
(incl. 2 overnachtingen)

februari 10 en 11 februari 18 maart 19 maart 25 juni

juni 3 en 4 juni 1 juli 2 juli 24 september

november 4 en 5 november 1 december 2 december 11 februari '10

Leadership 

 2.850,-
(incl. 2 overnachting)

maart 25 en 26 maart 22 april 23 april 25 juni

juli (zomereditie) 7 en 8 juli 9 juli 2 september 24 september

Focus 

 695,-

januari 29 januari 5 februari

maart 17 maart 25 juni

mei 14 mei 25 juni

juli (zomereditie) 7 juli 24 september

september 22 september 19 november

november 24 november 11 februari '10

Speed of Trust  550,- 4 februari   25 juni

Houd de zaag scherp!

 85,- eenmalig
 300,- jaarabonnement
1.200,- bedrijfsjaar-

abonnement (5 personen)

februari 5 februari

juni 25 juni

september 24 september

november 19 november

Covey Essentials:

 CE mei 2009 CE november 2009

CE1 13 mei ‘09 24 november ‘09

CE2 10 juni ‘09 15 december ‘09

CE3 1 juli ‘09 11 januari ‘10

CE4 16 september ‘09 17 feb ‘10

CE5 14 oktober ‘09 16 maart ‘10

CE6 11 november ‘09 15 april ‘10

CE7 16 december ‘09 20 mei ‘10

Slotdiner 20 januari ‘10 17 juni ‘10

Balans diner 19 mei ‘10 9 september ‘10

FranklinCovey 
Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort
Postbus 73, 3800 AB Amersfoort
T +31(0)33 453 06 27
F +31(0)33 463 41 55
info@franklincovey.nl
www.franklincovey.nl 
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Programma overzicht 2009
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Open inschrijving 
FranklinCovey heeft een ruim assortiment aan workshops. 

Stuk voor stuk zijn het inspirerende ervaringen voor deelnemers. 

De thema’s van deze workshops kenmerken zich allemaal rondom 

de onderwerpen leiderschap, effectiviteit én focus. Op deze leafl et 

vindt u het programma van de workshops met open inschrijving. 

In de brochure treft u een beschrijving aan van alle workshops. 

 

De workshops met open inschrijving worden veelal gegeven in een 

voormalig klooster in Amersfoort, de thuisbasis van FranklinCovey 

Nederland. In het klooster bevindt zich ook een leerhotel, zodat 

de deelnemers kunnen genieten van vakkundige maaltijden en 

goedverzorgde overnachtingen. Bovendien levert de kloostertuin 

nog altijd verse ingrediënten voor de keuken. Kortom, een mooie 

plek om te vertoeven gedurende de workshops en om inspiratie op 

te doen.

FRANKLINCOVEY
FranklinCovey Nederland is de Nederlandse vertegen woordiging van 

de wereldwijde trainings- en coachings organisatie van Stephen 

R. Covey. Deze organisatie werkt op basis van de leiderschaps- en 

effectiviteits fi losofi eën van de beide oprichters Stephen R. Covey 

en Hyrum Smith. Stephen Covey is een van de grootste leider-

schapsdenkers van de laatste 15 jaar. Zijn boek ‘The 7 Habits of 

Highly Effective People’ is een wereldwijde bestseller, met meer 

dan 16 miljoen verkochte exemplaren.

‘I am proud that we as FranklinCovey 

International are able to work with a fi ne 

group of professionals that are specialists 

in my philosophies on leadership and 

 effectiveness.‘

Stephen R. Covey

2009
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