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Nog 2 cocreator-organisaties gezocht voor masterclass 
"Innovatief organiseren"  

 

Er staat een gloednieuwe masterclass "Innovatief Organiseren" in de steigers! De Academie 

van Mobiliteitscentrum West-Brabant is trots dit mooie programma te kunnen bieden. Hiervoor 

zijn wij nog op zoek naar 2 cocreator-organisaties die willen participeren om deze serie van 

6 masterclasses mede te organiseren. We hebben inmiddels al 4 cocreators gevonden. 

Wordt jouw organisatie cocreator? 

Als cocreator-organisatie ben je voor één van de 6 bijeenkomsten gastorganisatie voor de 

masterclass. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid een eigen casus in te brengen die past 

bij het thema van de spreker. De kosten om als cocreator deze masterclass mee te organiseren 

bedragen € 3750,- per organisatie. Er kunnen 4 personen deelnemen aan alle 6 masterclasses 

voor deze prijs. De cocreator draagt zorg voor een geschikte locatie en diner (buffet); deze 

kosten zijn voor rekening van de cocreator. 

Aanmelden? 

We horen heel graag of jouw organisatie als cocreator wil participeren! Het zou super zijn om de 

masterclass Innovatief Organiseren in onze regio te organiseren! Je kunt je aanmelden als 

cocreator organisatie via academie@west-brabant.eu. 

 

https://mailchi.mp/8adddca2067e/nieuwsbrief-special-opleidingen-academie-2497765?e=%5bUNIQID%5d
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https://us12.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=2497765#Omgevingswet
https://us12.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=2497765#Hoe plaats je deze nieuwsbrief op intranet of SharePoint?
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Persoonlijke Ontwikkeling 

 

Datum Training Prijs 
30 januari Gratis workshop Allesuitjezelf.nl  Gratis 
21 jan of 10 maart 4-daagse NLP training  € 500,- 
18 februari 1-daagse NLP training  € 65,- 
5 maart NIEUW! 4-daagse NLP avondcursus  € 295,- 
19 maart NIEUW! Persoonlijk leiderschap  € 850,- 
24 maart Maandprogramma What makes you tick?  € 1050,- 
27 maart Inspiratieworkshop MapsTell - Personal Mapping  € 49,- 
27 maart 18 daagse NLP Practioner  € 2750,- 
31 maart NIEUW! Loopbaanankers  € 125,- 
14 april NIEUW! Werken met weerstand? Deep democracy!  € 150,- 
17 april Workshop DISC  € 340,- 
15 mei NIEUW! MapsTell training  € 539,- 
15 mei Presenteren met impact  € 250,- 
26 mei NIEUW! What makes you tick?  € 350,- 
11 juni Basiscursus Trouwambtenaar  € 300,- 
 

 

 

Fris & Fruitig aan het werk 

 

Datum Training Prijs 

16 januari 
NIEUW! NLP Dagtraining Special: Nooit meer Blue 

Monday!  

€ 69,- 

16 april NIEUW! Versterk je boodschap! € 150,- 

Volgt 
NIEUW! Inleiding Casemanagement, verzuim en re-

integratie  

€ 750,- 

12 juni Powertraining: Kleur je kwaliteiten  € 150,- 
14 mei Grijp je kans en kom weer lekker in balans!  € 375,- 
2 juni Brainpower  € 375,- 
19 mei en 2 juni Zelfmanagement 55+  € 550,- 

Ntb 
Incompany 

mogelijkheden: Mindfulness,stoelmasages en Hoe 

vitaal ben jij? 
  

 

 

 

Veranderende Overheid 

 

Datum Training Prijs 
17 april Kennismaken met de SCRUM methodiek  € 135,- 
Juni 2020 Professioneel adviseren  € 795,- 
Oktober 2020 Training Beleid maken, Beleid schrijven  € 1150,- 
 

  

 

https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/alles-uit-jezelf/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/4-daagse-nlp-training/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/1-daagse-nlp-training/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/nlp-4-daagse-avondtraining/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/persoonlijk-leiderschap/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/what-makes-you-tick/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/kennismakingsworkshop-mapstell-personal-mapping/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/18-daagse-nlp-practitioner/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/loopbaanankers-weest-trouw-aan-jezelf/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/deep-democracy/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/kennismakingsworkshop-disc/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/mapstell-persoonlijk-leiderschap-jij-training/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/presenteren-met-impact/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/what-makes-you-tick-1-daagse-workshop/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/nieuw-basiscursus-trouwambtenaar/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/nlp-d-dagtraining-special-nooit-meer-blue-monday/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/nlp-d-dagtraining-special-nooit-meer-blue-monday/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/versterk-je-boodschap/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/versterk-je-boodschap/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/inleiding-casemanagement-verzuim-en-re-integratie/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/inleiding-casemanagement-verzuim-en-re-integratie/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/kleur-je-kwaliteiten/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/egostrippen-grijp-je-kans-en-kom-weer-lekker-in-balans/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/egostrippen-brainpower/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/training-zelfmanagement-voor-55/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/mindfulness/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/stoelmassage/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/hoe-vitaal-ben-jij-1/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/hoe-vitaal-ben-jij-1/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/kennismaken-met-de-scrum-methodiek/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/kennismaken-met-de-scrum-methodiek/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/kennismaken-met-de-scrum-methodiek/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/training-professioneel-adviseren/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/training-beleid-maken-beleid-schrijven/


 

Kennisvitamines 

 

Datum Training Prijs 
23 maart Awb voor niet-juristen  Gratis 

Voorjaar 2020 
NIEUW! Leergang Recruitment en 

Arbeidsmarktcommunicatie 
Volgt 

19 juni Werken in een politiek bestuurlijke omgeving  € 175,- 
April 2020 Hoe werkt een gemeente?  € 450,- 

Incompany 
Diverse Office-trainingen 

zoals Office365, Excel,Word en Outlook 
€ 125,- 

Incompany Wnra voor leidinggevenden  Maatwerk 
 

 

 

Teamontwikkeling 

  

 

Wil jij aan de slag met team- of organisatieontwikkeling? Mobiliteitscentrum West-Brabant heeft 

een divers aanbod instrumenten om in te zetten. Er wordt altijd gewerkt met ervaren en 

gecertificeerde trainers. De trajecten worden op maat gemaakt voor de behoefte van jouw team 

of organisatie. 

 

Voorbeelden van deze trainingen zijn: Insights Discovery, MapsTell ‘De wereld van 

verschil’ en Online Talent Management (OTM) en DISC. 

 

Interesse? Neem vrijblijvend contact op via academie@west-brabant.eu. 

 

 

Omgevingswet 

 

In het kader van de aankomende Omgevingswet is zijn er diverse trainingen incompany te 

organiseren. Bij interesse neem contact op via academie@west-brabant.eu. 

https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/awb-voor-niet-juristen/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/awb-voor-niet-juristen/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/werken-in-een-politiek-bestuurlijke-omgeving/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/werken-in-een-politiek-bestuurlijke-omgeving/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/training-hoe-werkt-een-gemeente/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/office-365-cloud/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/microsoft-excel-voor-gevorderden/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/word-snel-aan-de-slag/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/outlook-basiscursus/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/inzicht-in-de-wnra-voor-leidinggevenden/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/insights-discovery/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/mapstell-c-ontdek-de-wereld-van-verschil/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/mapstell-c-ontdek-de-wereld-van-verschil/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/diensten/octogram-en-op5-online-talent-management-otm/
mailto:academie@west-brabant.eu
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/overzicht/omgevingswet/
https://www.werkeninwestbrabant.nl/academie/overzicht/omgevingswet/


  

 

 

Hoe plaats je deze nieuwsbrief op intranet of SharePoint? 

 

Om zoveel mogelijk medewerkers te bereiken vragen wij je graag om deze brief op jouw 

intranet/Sharepoint te plaatsen. 

Via onderstaande link 'Bekijk deze e-mail in je browser' kun je onze nieuwsbrieven online lezen. 

Via je browser kun je de link van deze online versie benutten om nieuwsberichten te plaatsen op 

intranet of SharePoint. 

 

 

Schrijf je in op de nieuwsbrief 

 

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het actuele aanbod en de ontwikkeling 

van het Mobiliteitscentrum West-Brabant. 

Inschrijven> 

 

 

Wellicht heeft u vernomen dat er nieuwe wetgeving geldt in relatie tot uw privacy. In het verleden heeft u zich 

aangemeld voor onze nieuwsbrief. Graag houden wij u in de toekomst op de hoogte. Bent u niet 

meer geïnteresseerd in onze nieuwsbrief? Dan kunt u zich afmelden via de knop 'unsubscribe' onderaan deze 

nieuwsbrief. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. 
  

 

http://eepurl.com/dpKovX

