Marketingstrategie • Interim-management

• Projectmanagement • Juridisch Advies •
Trainingen • Persoonlijke coaching
• Organisatieverandering • Business Support •
Innovatietrajecten • HRM vraagstukken

SCOPE -Update
®

Bel voor meer informatie naar 0184-74 33 33

Om helemaal bij te blijven.

Molenstraat 34 • 4201 CX Gorinchem
T 0184-743333 • info@pro-scope.nl

www.pro-scope.nl

Anders

denken

Beter

doen

Exclusief voor
gecertificeerde
SCOPE-trainers:
de jaarlijkse
SCOPE-Update.
Ben je gecertificeerd SCOPE-trainer? Om de
kwaliteit van je prestaties te waarborgen is het
noodzakelijk dat je kennis volledig up-to-date
blijft. Speciaal daarvoor is de SCOPE-Update
ontwikkeld. Eenmaal per jaar dompel je je met
collega’s helemaal onder in de SCOPE-methode.
Allereerst word je geïnformeerd over de nieuwste
ontwikkelingen in de methode en daarin getraind.
Je kennis wordt onderhouden, verdiept en
opgefrist. Je wisselt ervaringen uit met andere
trainers en je inspireert elkaar. Na afloop van de
Update ben je weer helemaal bij en klaar voor
alle nieuwe uitdagingen die op je weg komen.
Wij als Pro-Scope hechten er grote waarde aan
dat de SCOPE-methode altijd met de meeste zorg,

kennis en kunde wordt toegepast. Zodat iedere
opdrachtgever er zeker van is dat zijn probleem
of vraagstelling op de juiste manier wordt
aangepakt en opgelost. Schrijf je daarom ieder
jaar in op de SCOPE-Update om je licentie te
verlengen!

SCOPE staat voor:
Start
- Bepaling van je doelen
		 en je planning
Commitment - Heldere afspraken maken
		 met alle betrokkenen
Ontwikkeling - Het proces om nieuwe inzichten
		 en oplossingen te creëren
Propositie
- Denkrichtingen en oplossingen
		 selecteren, concreet maken
		 en toepassen
Evaluatie
- De resultaten evalueren en
		 je nieuwe, volgende doelen
		bepalen

Voor wie?
Geschikt voor gecertificeerde SCOPE-trainers die
hun kennis en vaardigheden willen onderhouden
en daarmee hun licentie willen continueren.
Wat leer je?
In de SCOPE-Update praten
we je als trainer helemaal bij
met de actuele ontwikkelingen
en nieuwe toepassingen en
middelen om jouw trainingen,
coachingstrajecten en
managingprojecten nóg beter te
kunnen laten verlopen. Bovendien
verleng je met deze Update
automatisch jouw SCOPE-licentie
voor weer een jaar.

Wie geeft de training?
Jacques Meijers
Strateeg, klankbord, vertrouwensman. Creatieve
merkenbouwer/communicatieman met oog
voor mens, omgeving en detail. Was eerder o.a.
directeur van Top3 bureau Dietz, gespecialiseerd
in strategische communicatie. Ontwikkelde het
begrip alliantiemarketing: het haalbaar maken
van projecten en veranderingen door het creëren
van het benodigde draagvlak. Intern, maar ook
op lokaal, regionaal en/of nationaal niveau.
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Het team van Pro-Scope heeft samen meer dan
een eeuw ervaring als adviseurs en (interim-)
managers. Als trainers en coaches. Als creatieve
strategen. Als inspiratoren. Als bouwers van merken,
organisaties en teams. Als eyeopeners en
aanjagers voor grote en kleine opdrachtgevers.
Nationaal en internationaal.

Praktische informatie
Lengte:
1 dag
09:30 – 17:30 uur.
Adres
Molenstraat 34
4201 CX Gorinchem.
Prijs:

€ 695,- p/p. inclusief lunch.

Datum 2022:
3 november

Op basis van hun gebundelde kennis hebben
zij de SCOPE-methode ontwikkeld. De SCOPEmethode is een innovatieve, breed toepasbare
denk- en werkwijze, die leidt tot snelle, inspirerende
oplossingen op maat.
Daarnaast hebben zij ook een aantal andere
methoden ter beschikking. En omdat Pro-Scope
gebruik maakt van een groot netwerk van
specialisten, kan op bijna alle vraagstukken die
organisaties nodig hebben om hun doelstellingen
te behalen, de passende oplossing worden
geboden.

Schrijf je nu in op:
www.pro-scope.nl/trainingen/scopeupdate of
stuur een mail naar inschrijven@pro-scope.nl
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
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