
DOCENTEN

SABINA BRAMMER

Sabina is agoog en coach, gespeciali-
seerd in groepsdynamica en leider-
schap. Als geen ander weet Sabina 
verschillende online en o�  ine tools, 
communicatie- en coachtechnieken in 
te zetten voor een duurzaam resultaat. 
Sabina richtte in 2006 haar Bureau 
BeMotion op voor professionals en 
teams. Zij is betrokken bij de training 

Praktisch Arbeidsrecht, waarbij zij zorgdraagt voor het vergro-
ten van het zelfvertrouwen en gesprekstechnieken van 
professionals. ��������������������������������������������������
���������������������������������
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MARIVONNE VAN KRALINGEN

Marivonne is een gepassioneerd 
arbeidsrechtadvocate met een prakti-
sche inslag. Als een casus kan worden 
opgelost door een open en eerlijk 
gesprek heeft dat altijd haar voorkeur. 
���������������������������������������
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�������������������������������������� Naast haar werk als 
arbeidsrechtadvocate is Marivonne ook MfN-registermediator, 
intervisiegespreksleider en deelt zij met veel enthousiasme 
haar kennis en ervaring in lezingen en cursussen.

INTERESSE?

Neem contact met ons op voor de 
mogelijkheden. Samen stemmen we 
de leerbehoefte en exacte invulling 
van het programma af.

MARIVONNE VAN KRALINGEN

marivonne@voordezaak.nl
077 - 206 80 00
06 - 47 89 87 41

www.voordezaak.nl/trainingen 

TRAINING
PRAKTISCH 

ARBEIDSRECHT 
EN GESPREKS-

TECHNIEKEN
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3-DAAGSE TRAINING 
‘PRAKTISCH ARBEIDSRECHT 
EN GESPREKSTECHNIEKEN’

Kennis van de actuele wet- en regelgeving rondom disfunctione-
ren en verzuim, gecombineerd met gesprekstechnieken kan veel 
(juridische) problemen voorkomen. Na deze training ben je een 
stevige gesprekspartner en kom je tot adequate oplossingen. 

INHOUD 
• Hoe werk je toe naar een positieve bijdrage aan 

een verbetertraject? 
• Hoe laat je de ernst van de situatie doordringen?
• Hoe krijg je grip op situaties rondom verzuim?
• Wat als disfunctioneren samenloopt met verzuim?
• Hoe leid je een ontslaggesprek in?
• Welke zaken leg je schriftelijk vast voor goede 

dossiervorming?
• Wat doe je bij sociale besmetting in een 

team – ‘de rotte appel’?

Op tijd het juiste doen zorgt voor een positieve inzet en toe-
komstperspectief van medewerkers, ook als dit ontslag betekent. 

LEREN VAN CASUÏSTIEK
Tijdens de training leer je van vele praktijkvoorbeelden. Ook 
breng je jouw eigen casuïstiek in. Iedere deelnemer heeft aan 
het einde van de training concreet advies en handvatten voor 
de ingebrachte casuïstiek.

1-OP-1 COACHING
Je sluit de training af met een persoonlijk coachgesprek. Dit 
gesprek kan worden ingezet voor juridisch advies of persoonlijke 
coaching gericht op leiderschap en/of gespreksvoering voor 
disfunctioneren of verzuim. 

KOSTEN
Op aanvraag.

Weet wat je wel en niet kunt zeg-
gen. Begeleid het proces naar een 
gewenste uitkomst voor werkgever 
én werknemer. Uit vele praktijkca-
sussen blijkt juiste dossieropbouw 
en een vaardige gesprekspartner 
de basis voor succes. Zowel wan-
neer je jouw medewerker wilt 
motiveren tot ontwikkeling alsook 
bij het beëindigen van de arbeids-
overeenkomst. Wees gedoe voor 
en krijg grip op de situatie. Buig 
tegenwerking om naar positieve 
inzet. Creëer realistische verwach-
tingen en toekomstperspectief. 

TRAINING
PRAKTISCH 
ARBEIDSRECHT 
EN GESPREKS-
TECHNIEKEN

De unieke samenwerking tussen arbeidsrechtadvocate Marivonne 
van Kralingen en communicatie en teamcoach Sabina Brammer zorgt 
voor een goede mix tussen theorie en praktijk, tussen juridische 
kennis en de � jne kneepjes van overtuigend communiceren.

OP MAAT EN RESULTAATGERICHT

Deze 3-daagse blended training wordt In-Company aangeboden. 
Samen stemmen we de leerbehoefte en exacte invulling van het 
programma af. De training wordt modulair aangeboden in een 
blended learning programma. Het E-learning platform is ondersteu-
nend en biedt extra mogelijkheden voor maatwerk per individu. Bel 
of mail voor de mogelijkheden voor jouw organisatie.

3 DAGEN KLASSIKAAL

1-OP-1 COACHING

TOEGANG TOT EEN E-LEARING PLATFORM: 
online contact met de coaches en de andere cursisten

De training wordt een aantal keren per jaar ook via open inschrijving 
aangeboden. Bekijk onze website voor actuele data.  

VOOR WIE? 

Teamleiders, managers, leidinggevenden, HR-adviseurs, teamcoaches 
en loopbaancoaches. 

Wij hebben 
de beste oplossingen 

uit onze praktijk verzameld 
en delen de kennis graag 

met jou. 

Vele arbeidscon� icten kun-
nen voorkomen worden door 
het goede gesprek en het 

juiste proces. 
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