


De KOLIBRIE ACADEMY bestaat uit diverse trainin-
gen voor jou en jouw team. Leren, jezelf ontwik-
kelen en groei zijn namelijk belangrijke voorwaar-
den voor geluk op de werkvloer. En dat op een 
manier die past bij jou en jouw medewerkers.

ACTIEF ONDERNEMERSCHAP
Niet alleen werken ín jouw bedrijf, maar ook áán jouw bedrijf. Daar 
gaat het om tijdens de cursus “Actief Ondernemerschap”. Alle on-
derdelen van de bedrijfsvoering passeren de revue en actief beleid 
staat centraal. Je kijkt gezond-kritisch naar jouw bedrijf en ontwik-
kelt een meerjarenplan. Omdat succes op langere termijn valt of 
staat met een professionele aanpak en duidelijke doelstellingen.

ACTIEF ONDERNEMERSCHAP ‘LIGHT’ 
VOOR LEIDINGGEVENDEN
De ‘light-versie’ van de succesvolle cursus “Actief Ondernemer-
schap” is bedoeld voor bedrijfsleiders en horecamedewerkers met 
eindverantwoordelijkheid. Ook hier staat actief beleid centraal, 
gezien vanuit de rechterhand van de ondernemer. De training 
draait om meedenken met de ondernemer, motiveren van het 
team en grip houden op de cijfers.

Beide versies van Actief Ondernemerschap worden verzorgd door 
Lenting en Partners. Ton Lenting heeft  niet alleen ervaring in het 
opleiden, maar beschikt ook over een fl inke dosis praktijkervaring 
en spreekt hierdoor de taal van de ondernemer.

INSPIRATIESESSIE HAPPY TALENTS
Middels deze sessie inspireren wij ondernemers om aan de slag te 
gaan met het vergroten van geluk op de werkvloer. We gaan diep in 
op onderzoek naar gelukkige werkplekken en kijken naar de kloof 
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tussen babyboomers en millennials. Uitgangspunt: lof voor de 
jeugd, in plaats van klagen over de jeugd. Dat vraagt om zelf-
refl ectie; een spiegel om te transformeren van baas naar een 
bewust en eigentijdse leider. Tijdens deze inspirerende sessie word 
je aangemoedigd om jouw missie en visie te (her)ontwikkelen, die 
bijdraagt aan meer geluk op de werkvloer. 

SESSIES OP MAAT
In overleg met onze HR coach & adviseur kunnen verschillende 
workshop ontwikkeld worden toegespits op jouw specifi eke 
situatie of vraagstuk.

ONLINE TRAININGEN 24/7
Een breed en onbeperkt aanbod aan trainingen, altijd en overal 
toegankelijk. Met de online trainingen van GoodHabitz werken 
medewerkers en ondernemers aan hun persoonlijke ontwikkeling 
op een zelfgekozen moment. Wel zo gemakkelijk in onze branche! 
Van Facebook voor bedrijven tot persoonlijke eff ectiviteit, van 
coachend leidinggeven tot Excel voor beginners: het aanbod is 
gevarieerd en veelomvattend. Zo bedien je medewerkers op maat 
én heb je ook zelf gemakkelijk toegang tot praktische en frisse 
trainingen.
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