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Eenmalig aanbod
Als rijschoolondernemer streef je naar succes en groei. 

Om daarin te slagen, is het van groot belang om te innoveren, 

je aan te passen en mee te bewegen met de markt, leerling en 

klant. Daarom is kennis opdoen over hoe je flexibel en wendbaar 

blijft, misschien wel het belangrijkste. Tegenslagen? Meer focus 

op zakelijke klanten? Als rijschoolondernemer is het jouw taak 

om zaken aan te pakken en door te gaan. Maar hoe doe je dat? 

Unieke samenwerking
In samenwerking met Kenneth Smit heeft 

De VerkeersAcademie de training “Masterclass voor 

Rijschoolondernemers” ontwikkeld. In de training bespreken 

we hoe je kunt meebewegen in een veranderende markt en 

geven we tips, tricks en handvatten om succesvol te blijven 

ondernemen.

Haal het beste uit jezelf, je medewerkers 
én je rijschool
Als rijschoolondernemer wordt jouw functioneren grotendeels 

bepaald door de motivaties, kwaliteiten en prestaties van je 

medewerkers. Maar naast het aansturen en motiveren van 

mensen, ligt er nog veel meer op je bord waarmee je aan de 

slag moet. De training “Masterclass voor Rijschoolondernemers” 

geeft je handvatten om maximaal bij te dragen aan je 

doelstellingen en tegelijkertijd het beste in medewerkers naar 

boven te krijgen.  

Helemaal gericht op rijscholen
Tijdens deze unieke training verwerf je praktische vaardigheden 

en krijg je toegang tot de laatste inzichten op het gebied van 

communicatie en management. Je gaat veel oefenen, onder 

meer met voorbeelden uit jouw dagelijkse praktijk. Zo krijg je 

inzicht in het managementproces en in jezelf. Door feedback van 

de trainer én de groep van rijschoolondernemers, ontdek je hoe 

kleine veranderingen in gedrag leiden tot grote resultaten.

Nu met € 1.000 euro STAP-budget
Vanaf 1 maart 2022 kun je het STAP-budget bij het UWV 

aanvragen van maximaal € 1.000,- per jaar voor een opleiding. 

Bezoek de pagina voor meer informatie en het aanvragen van 

het STAP-budget.

Masterclass voor Rijschoolondernemers
Unieke samenwerking tussen De VerkeersAcademie en Kenneth Smit.
Haal het beste uit jezelf, je medewerkers én je rijschool.

“Samen naar de 
commerciële top.”

Masterclass voor Rijschoolondernemers

Deze training is geschikt voor ondernemers, managers 

en leidinggevenden in de rijschoolwereld,  die willen 

leren hoe ze teamleden situatieafhankelijk motiveren 

en tegelijkertijd focus op het resultaat willen behouden 

door nieuwe kansen in de markt te benutten.

https://www.kennethsmit.com
https://www.deverkeersacademie.nl/over-de-verkeersacademie/stap-budget/


Startdatum, lesdata en lestijden

Startdatum: 

Donderdag 12 mei 2022 

Overige lesdagen:

Donderdag 2 juni, 16 juni, 30 juni 2022

De lestijden zijn van 08.30 tot 15.00 uur.

Locatie

De VerkeersAcademie in Nieuwegein.

Tijdsduur

Deze training duurt 4 keer 1 dag. 

Deelnemers 

Minimaal 4, maximaal 12 deelnemers. 

Investering

De investering voor deze training bedraagt 

€ 2.750,- exclusief BTW.

Certificaat

Bij het succesvol afronden van de training ontvangt 

de deelnemer een bewijs van deelname in de 

vorm van een certificaat van Kenneth Smit.

Er is plek voor slechts 12 deelnemers

Als rijschoolondernemer wil je:

Maximaal bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen 

én het beste naar boven halen in medewerkers! 

Meer inzicht in het managementproces en jouw 

bijdrage hieraan! 

Meer inzicht in jezelf: in jouw stijl en je sterke en 

minder sterke punten op het gebied van 

samenwerken, leidinggeven en communicatie! 

 

Een concrete methode waarmee je de in de 

training behaalde resultaten borgt in de 

organisatie! Deze vierdaagse training helpt jou om 

succesvol nieuwe marktkansen te benutten.

Onderwerpen tijdens de training:

Positioneren van je bedrijf in een veranderende 
wereld

De  6 vaardigheden om je verkoop 
toekomstbestendig te maken 

Groepscommunicatie

Management versus leidinggeven

Stijlen van leidinggeven

Persoonlijke managementstijl

Sturingsgesprek (voorheen correctiegesprek)

Coachend leidinggeven volgens 
de MoRe-Coaching© methode

Functioneringsgesprekken

Motivatie medewerkers en motivatieprocessen

Beoordelingsgesprekken

AANMELDEN

Doe mee aan deze unieke training!

Meld je nu aan via de website

https://www.kennethsmit.com/certificatie/
https://www.deverkeersacademie.nl/eigen-rijschool-beginnen/masterclass-voor-rijschoolondernemers/
https://www.deverkeersacademie.nl/eigen-rijschool-beginnen/masterclass-voor-rijschoolondernemers/
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• Nieuwegein
 Newtonbaan 2 
 3439 NK Nieuwegein
 Postbus 1321
 3430 BH Nieuwegein
 T 030 604 25 14
 E info@deverkeersacademie.nl 

•  Best
 Industrieweg 71 
 5683 CB Best
 T 0499 477 540
 E best@deverkeersacademie.nl 

• Zwolle
 Schrevenweg 3
 8024 HB Zwolle
 T 038 820 02 28
 E zwolle@deverkeersacademie.nl

• Amsterdam
 Elbaweg 11 
 1044 AK Amsterdam
 T 020 820 87 19
 E amsterdam@deverkeersacademie.nl

• Delft
 Marshalllaan 2
 2625 GZ Delft
 T 015 820 03 57
 E delft@deverkeersacademie.nl

• Arnhem
 Velperweg 23
 6824 BC Arnhem
 T 030-6042514
 E arnhem@deverkeersacademie.nl

Wij maken leren leuk!  
Bel of mail ons.


