De Psychologie van Prestatie
*nieuw*

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
14 november 2019 - Baarn
Tijd
14:00 - 17:30
Prijs
€ 150,00 (leden) / € 150,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Strategie
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business,
Intern accountants, MKB-accountants, Overige
financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental



Accountancy

Datum en locatie
14 november 2019 - Baarn

14 november 2019 - Baarn

Inschrijven

Inhoud
Hoe worden de besten nog beter? In deze interactieve workshop helpt Paul Rulkens u om alles te
halen uit alles wat u als professional en leider al heeft. Paul Rulkens weet dat 'meer doen' niet
langer voldoet als we 'te veel te doen hebben'. Hij is expert op het gebied van high performance:
de techniek en wetenschap achter het moeiteloos opschakelen naar uitstekende resultaten

Inhoud
U hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Als internationaal keynote speaker spreekt Paul
jaarlijks tientallen zalen vol met internationaal publiek toe over de mentaliteit die nodig is en de
bewezen strategieën om exponentiële verbeteringen te bewerkstelligen. U leert onder meer hele
praktische technieken:
Hoe u uw brein in kunt zetten om betere beslissingen te maken
Hoe effectief high performance teams kunt bouwen
Hoe u grote doelen haalt met de minste hoeveelheid energie

Bestemd voor
Iedere accountant die nog beter wil presteren.

Docenten

Paul Rulkens
Paul Rulkens is een expert op het gebied van high performance het halen van zakelijk en
professioneel succes op de meest snelle en eenvoudige manier. Als trusted advisor,
professioneel spreker en auteur, brengt Paul 20 jaar internationale ervaring met zich mee op het
gebied van leiderschap, strategie en groei. Zijn gedachtengoed is gebaseerd op de nieuwste
inzichten rondom gedrag-psychologie en neurowetenschap.

Locatie
De cursus vindt plaats in Conferentiecentrum Drakenburg Baarn in Baarn

Adres
Conferentiecentrum Drakenburg Baarn
Dr. Albert Schweitzerweg 1
Baarn
Telefoonnummer
(035) 646 14 14

E-mailadres
info@drakenburg.nl



Routebeschrijving

