Presenteren met impact
Individuele coaching
Introductie
U wilt uw presentaties of pleidooien meer impact geven, uw toehoorders meer boeien.
Met 1 op 1 bij u passende tips wint uw presentatie aan kracht.
Door de persoonlijke benadering wordt uw leerproces versneld en kunt u bij uw
eerstvolgende presentatie al profiteren van deze training

Inhoud van de training
Voor deze persoonlijke training zijn er verschillende mogelijkheden:
 U maakt een dvd van een eigen presentatie en bespreekt deze vervolgens met uw
personal trainer;
 U oefent een presentatie samen met de trainer en ontvangt direct feedback;
 Uw personal trainer is aanwezig bij een pleidooi of presentatie en geeft u op een
later tijdstip feedback.
Kortom: de vorm, de inhoud en het moment bepaalt u zelf.

Resultaat:



U weet waar u op moet letten bij de voorbereiding.
Uw presentaties hebben meer impact.

Duur training en locatie
De plaats en duur van de training bepaalt u zelf in overleg met uw trainer.
Voor actuele data en trainingslocatie verwijzen wij u graag naar het secretariaat van Merlijn
of naar de website www.servicehuis-advocatuur.nl.

Incompanytraining
Bij een incompanytraining overleggen we eerst met u over de specifieke wensen
van uw organisatie. Daarna stellen we een offerte op.

Trainers en prijs
De training wordt gegeven door een ervaren trainer. De trainers zijn mensen die de
advocatuur van haver tot gort kennen. Ze zijn advocaat of zijn het geweest en hebben later
in hun carrière gekozen voor een ander juridische professie. Ze hebben bewezen
didactische kwaliteiten alsmede inhoudelijke juridische deskundigheid op het niveau dat
Merlijn van haar docenten en trainers vereist
Voor nadere informatie over de trainers en de prijs verwijzen wij u naar onze website.
www.servicehuis-advocatuur.nl.
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Opleidingspunten
Merlijn is als onderwijs- en trainingsinstituut o.a. geaccrediteerd door het Nederlands
Mediation Instituut (NMI) thans MfN, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA),
Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs (NEVOA), de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB), certificatiecommissie SAD (ten behoeve van
arbeidsdeskundigen) en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVA).
Voorts zijn het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA), de Sociaal
Geneeskundige Registratie Commissie (SGRC) en Bureau beëdigde tolken en
vertalers (Bureau Wbtv) na individuele beoordeling bereid opleidingspunten toe te
kennen in het kader van de verplichte permanente educatie. Momenteel worden
er alleen PO punten aangevraagd. Voor alle overige beroepsgroepen kunnen op
verzoek punten aangevraagd worden. Eventuele kosten zijn voor rekening van de
cursist.
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