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Samen MAEKen we hét verschil



MAEK! Academie is een toonaangevend bureau voor training en organisatieontwikkeling op de 
volgende expertise gebieden:

Over MAEK Academie



Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in wat MAEK Academie! voor je kan betekenen. In dit document lees je meer 
over onze expertises, ons trainingsaanbod en andere diensten zoals organisatieadvies & teamontwikkeling. 
Overzichtelijk en compact weergegeven. Uiteraard geven we je hierover graag meer uitleg tijdens een 
kennismakingsgesprek. 

Medewerkers, teams en organisaties sterker MAEKen! Dat is waar wij voor staan. Wij zijn gespecialiseerd in het 
ontwikkelen van maatwerk trainingen. Niets is immers belangrijker dan het vaststellen van de exacte leer- en 
ontwikkelbehoefte én tot welke resultaat dit vervolgens moet leiden. Samen met de klant ontwikkelen we een 
gedragen, impactvol en inspirerend programma mét aantoonbaar resultaat.

Tot slot, we heten ‘MAEK’, omdat we geloven in ‘maeken’. Ofwel niet alleen praten over, maar juist hét verschil 
‘maeken’ door ‘te doen’ in de praktijk.

Hartelijke groeten, 
Het MAEK Academie TEAM 

Inleiding 



Aanbod

1. Leidinggeven & management

2. Persoonlijke effectiviteit 

3. Verandermanagement & organisatieontwikkeling

4. Talentontwikkeling 

5. Speciaal aanbod gericht op hybride werken

6. Teamontwikkeling

Over MAEK! Academie 

Inhoudsopgave



1. Leidinggeven & management

▪ Persoonlijk leiderschap ‘De beste versie van jezelf’ 

▪ Beginnen met leidinggeven ‘Leren leidinggeven met Impact’

▪ Leiderschap voor gevorderden ‘Excelleer in jouw leiderschap’

▪ Coachend leiddinggeven 

▪ Situationeel leidinggeven

▪ Succesvol leidinggeven aan (cultuur) verandering

▪ Leidinggeven aan millennials

▪ Leidinggeven aan zelforganiserende teams

▪ Succesvol hybride leidinggeven



2. Persoonlijke effectiviteit

▪ Persoonlijk leiderschap
• De beste versie van jezelf
• Positioneren en personal branding

▪ Communicatie & presenteren
• Effectief communiceren
• Online communiceren
• Gespreksvaardigheden & conflicthantering
• Feedback geven & ontvangen
• Continue dialoog
• Assertiviteit 
• Strategische Adviesvaardigheden
• Presenteren met impact
• Creatieve werkvormen voor online samenwerken & hybride 

vergaderen



2. Persoonlijke effectiviteit

▪ Breinmanagement en timemanagement
• Focus en breinpower
• Timemanagement
• Snellezen, mindmappen en geheugentechnieken

▪ Vitaliteit
• Vergroot je veerkracht & vitaliteit; meer energie, minder stress
• Mbraining®: Benut de wijsheid van jouw intuïtie

▪ Overtuigen & beïnvloeden
• Effectief beïnvloeden zonder formele macht
• Strategisch beïnvloeden
• Versterk het analytisch denkvermogen

▪ Projectmanagement

▪ Agile werken 



3. Verandermanagement & organisatieontwikkeling

▪ Succesvol leidinggeven aan verandering - ‘Hoe krijg jij de ander mee’

▪ Transitie naar zelforganisatie

▪ Innovatie & vernieuwing – ‘Kom tot nieuwe oplossingen’  

▪ Design Thinking

▪ Strategiemanagement – ‘Geef richting en werk toekomstbestendig’ 

▪ Diversiteit in organisaties – ‘Benut de verschillen tussen mensen’

▪ Rendement van leertrajecten aantonen



4. Talentontwikkeling

▪ Traineeship programma

▪ Talent development programma’s

▪ Seniorentalent programma’s 

▪ Werken aan duurzame inzetbaarheid

▪ Loopbaancoaching



5. Speciaal aanbod gericht op hybride werken

Voor leidinggevenden

▪ Succesvol hybride leidinggeven

Voor leidinggevenden & medewerkers

▪ Succesvolle hybride teamsamenwerking en onderlinge 
verbinding (teamworkshop)

▪ Energiek online & hybride vergaderen

▪ Meer focus en energie in je hybride werkdag



6. Teamontwikkeling

Visie op teamontwikkeling MAEK. 

Waar staat het team op dit moment 
en waar ligt het ontwikkelpotentieel? 
Met de MAEK teamscan en 
Teamontwikkelaanpak bepalen we de 
verschillende bouwstenen die nodig 
zijn om tot een duurzaam 
teamsucces te komen.  

▪ Teamkwaliteiten

▪ Teamcommunicatie

▪ Effectief samenwerken en 
succesvol teamgedrag 

▪ Talentontwikkeling teams



Over MAEK! Academie



Ontmoet de MAEKERS



1. We leveren hoge kwaliteit, onze programma’s worden gemiddeld met een 8+ beoordeeld. 

Deelnemers en opdrachtgevers verwoorden de samenwerking met MAEK als 

boven verwachting en een partner die écht meedenkt in het organisatiebelang.

2. We realiseren aantoonbare impact met onze trainingen.

We hebben als één van de weinige bureaus in Nederland (< 20) de internationale ROI 

Certificering waarmee we op valide wijze de business impact van ontwikkelprogramma’s 

kunnen aantonen.

3. Specialist in maatwerk

Onze programma sluiten optimaal aan op de doelgroep, de organisatiecultuur en de doelstelling 

van de training. 

4. We zijn koploper in innovatieve leertrajecten.

Waarom kiezen voor MAEK Academie?

https://maekacademie.nl/5-niveaus-waarmee-je-aantoonbaar-maakt-wat-jouw-trainingen-opleveren/


Een greep uit onze klanten



“MAEK is een flexibele en betrouwbare samenwerkingspartner. Wat we vooral waarderen in de samenwerking, is de 
manier waarop ze belangeloos meedenken in de totale opdracht waar MAEK onderdeel van uitmaakt. Dus zonder er zelf 
beter van te worden denken ze proactief mee in het grotere geheel. Daarnaast ervaren we de MAEK collega’s, zowel de 
trainers, projectleiders en ondersteuners als bijzonder vriendelijk.” Ahold Delhaize

“MAEK maakt de verwachtingen helemaal waar. Ze werken snel, zijn flexibel en hebben in de voorbereiding ook tijd 
geïnvesteerd in het leren kennen van onze processen en medewerkers, zodat ze in staat zijn om echt aan te sluiten op 
onze organisatie doelen. De toepassing van de ROI Methodologie heeft ook zeker zijn toegevoegde waarde bewezen. En 
daarbij, de samenwerking verloopt zeer prettig!” Lidl Nederland

“Naast de deskundigheid van MAEK is MAEK een heel fijn bureau om mee samen te werken:
Betrouwbaar: ze doen wat ze beloven. Flexibel: ze denken proactief mee over onze vraagstukken, ook wanneer het 
vragen zijn buiten de ontwikkelopdracht (ook zonder daar meteen uren voor in rekening te brengen). Kwaliteit: ze zijn 
goed op de hoogte van de nieuwste trends & ontwikkelingen wat zorgt voor een goede kwaliteit van het traject waarbij 
je als HR ook tot nadenken wordt gezet.” TU Eindhoven 

Wat zeggen onze klanten? 



MAEK jij het verschil?
www.maekacademie.nl

http://www.maekacademie.nl/

