TRAINING SUCCESVOL VERGADEREN & ONDERHANDELEN
Een vertegenwoordiger van franchisenemers dient van vele deelgebieden op de hoogte te zijn,
want hij of zij draagt een extra verantwoordelijkheid, immers hij of zij vertegenwoordigt collega
franchisenemers en de belangen daarvan naar de franchisegever. Een training kan hieraan veel
bijdragen. Deze training geeft in een compacte vorm de elementen weer die behoren tot het
takenpakket van deze belangrijke functie.
Resultaat
Na deze training heeft u inzicht in de wijze waarop een vereniging van franchisenemers of een
franchise-adviesraad een rol speelt in de ontwikkeling van de franchise organisatie, en de
verhouding tussen franchisegever en franchisenemers, en de franchisenemers onderling. Daarnaast
krijgt u inzicht in de wijze van functioneren van het overleg tussen franchisegever en
franchisenemer en krijgt u inzicht en kennis van de gereedschappen en technieken die
onontbeerlijk zijn voor een succesvol georganiseerd overleg.
Doelgroep
Deze training is bestemd voor vertegenwoordigers van franchisenemers, leden van een franchiseadviesraad
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‘vertegenwoordigend overleg’ binnen een franchiseorganisatie.
Opzet
In deze training ontwikkelt u aan de hand van diverse theoretische en praktische werkvormen
vergader- en onderhandelingsvaardigheden. U krijgt gereedschappen en technieken aangereikt
waarmee het georganiseerde overleg vruchtbaarder wordt en waarmee franchisenemers beter in
staat zijn hun mening te presenteren en te voelen dat men een functie bekleedt die een algemeen
belang dient.

Het NFFO is onderdeel van

Inhoud
Tijdens deze training wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
•

De positie van vertegenwoordigend overleg binnen een franchiseorganisatie

•

Verschillende overlegvormen

•

Functie, taken en bevoegdheden

•

Voorbereiding van vergaderingen

•

Vergader- en gesprekstechnieken

•

Verslaglegging en opvolging

Duur
De training beslaat 3 dagdelen. Deze dagdelen worden in overleg ingepland.
Kosten
De trainingskosten bedragen € 1.995, inclusief cursusmateriaal en catering, exclusief BTW.
Locatie
Nader te bepalen.
Informatie
Mocht u meer willen weten over deze opleiding of heeft u interesse neemt u dan contact met ons
op via onderstaande contactmogelijkheden.
Wij hopen op de komst van u of uw collegae.
T 010 249 22 90
E info@nffo.nl
I www.nffo.nl
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