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Crucial Skills™ Suite
De grootste uitdagingen waar we op het werk voor staan, zijn... andere mensen. Wat onze eigen specialisatie ook is: we 
hebben altijd te maken met andere deskundigen binnen onze organisatie, om nog maar te zwijgen over klanten. We gaan elke 
dag weer allerlei interacties aan met anderen. Heel veel anderen. Anderen met uitgesproken meningen. Anderen met kleinere 
of grotere tekortkomingen. U zult niet de enige zijn die dat soms frustrerend vindt. Bijna iedereen ervaart het wel eens als een 
uitdaging om met anderen samen te werken, terwijl dat toch nodig is om goede resultaten te behalen.

Twee cruciale momenten
De afgelopen dertig jaar hebben we veel onderzoek gedaan naar effectieve manieren om met 
deze uitdagingen om te gaan.

Daarbij ontdekten we dat interacties met anderen op twee cruciale momenten bepalend zijn 
voor succes, zowel op persoonlijk niveau als voor de hele organisatie.

Crucial Conversations® is erop gericht mensen op één lijn te krijgen, door een open 
dialoog te bevorderen over onderwerpen waarbij veel op het spel staat, de emoties hoog 
kunnen oplopen en de meningen sterk verdeeld zijn, op elk denkbaar niveau in uw organisatie.

Crucial Accountability® is erop gericht een kloof in de prestaties te identificeren en 
herstellen, accountability te versterken, afwijkingen te voorkomen en onenigheid op te lossen.

Dankzij de vaardigheden die in deze twee trainingen worden aangeboden, 
worden de beste ideeën naar boven gebracht, de beste beslissingen genomen 
en worden hardnekkige kloven tussen prestaties en verwachtingen overbrugd.

Eén effectief pakket. Twee opties in één suite.
Met de Crucial Skills Suite kunt u beide trainingen op een eenvoudige manier in 
uw organisatie aanbieden. Uw medewerkers kunnen zowel met Crucial 
Conversations als met Crucial Accountability beginnen. Daarna kunnen ze de 
ontbrekende vaardigheden uit de andere training toevoegen, waardoor u tijd en 
kosten bespaart. Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit:

Een brede beheersing van Crucial Skills
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Materiaal voor deelnemers: 
Elke cursus omvat de volgende 
materialen:

• Deelnemershandleiding

•  Kernkaarten voor elke les in een
display case

• Modelkaart

•  Een exemplaar van het boek
(een New York Times-bestseller)

• Het audioprogramma
(als mp3-download)

• Een certificaat als bewijs van
deelname

Mogelijke trainingsvormen:
Binnen uw organisatie

Een van onze ervaren trainers 
verzorgt het programma op een 
door u aangegeven locatie.

 Openbare training
Uw medewerkers nemen deel aan 
een open training, op vooraf 
vastgestelde data. Daarbij kan 
worden gekozen uit een virtuele 
training of een persoonlijke training.

Trainercertificatie
Trainercertificatie – Individuele 
personen of trainers in uw organisatie 
behalen de certificatie, waarna ze de 
cursus aan anderen binnen uw bedrijf 
kunnen aanbieden.

Wilt u een training op maat?
We hebben diverse mogelijkheden om    
onze trainingen op maat aan te bieden, 
toegesneden op uw specifieke behoeften. 
Daarna kunnen we het effect van de   
training meten. Ga voor meer informatie  
naar www.vitalsmarts.nl.

Voordelen van de suite voor uw organisatie
Organisaties die de Crucial Skills in hun cultuur hebben geïntegreerd, zien 
duidelijke verbeteringen in: 

 Productiviteit en kwaliteit
Bij Sprint Nextel nam de productiviteit met 93% toe, terwijl een verbetering van 10 tot 15% 
werd behaald in kwaliteit, tijd en kosten.

Teamwerk 
Bij de zorgorganisatie MaineGeneral Health werd een toename van 167% geconstateerd in 
situaties waarbij medewerkers hun mond opendeden om problemen met collega's te 
bespreken en op te lossen.

 Prestaties
De STP Nuclear Power Plant was volledig stilgelegd, maar levert nu de meeste elektriciteit 
van alle dubbele centrales in de VS.

Doelmatigheid
AT&T verlaagde de factureringskosten met 30% en Sprint Nextel verlaagde de kosten van 
hun klantenzorg met 20 miljoen dollar per jaar.

Veiligheid
Bij Pride International nam het aantal incidenten met 55% af. Er deden zich geen ongevallen 
voor die tot uitval van personeel leidden.

Personeelsverloop
Bij Orkin nam het personeelsverloop met 8% af.

Voor wie is de Suite bedoeld?
Of u nu medewerkers op de werkvloer of leidinggevenden op het hoogste niveau traint, het is 
voor iedereen belangrijk om te leren zijn of haar mening te uiten op een eerlijke, respectvolle 
manier en om anderen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden, zelfs als die zich in een 
autoriteitspositie bevinden en de meningen sterk verschillen.

Voor medewerkers in uw organisatie die al een Crucial Conversation-training of een Crucial 
Accountability-training hebben gevolgd, kan hun training eenvoudig worden uitgebreid met de 
training die ze nog niet hebben gevolgd. Deze medewerkers zijn al over de helft.

Velen gingen u voor 
Meer dan anderhalf miljoen mensen en meer dan driehonderd van de ondernemingen op de 
Fortune 500-lijst hebben onze vaardigheden in de praktijk gebracht om hun bedrijfscultuur te 
verbeteren en voor positieve verandering te zorgen.

Wat is de volgende stap? 
Als uw organisatie baat kan hebben bij de vaardigheden die in Crucial Skills Suite worden 
aangereikt, neem dan vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bel voor meer 
informatie +31 (0)85 020 1155 of ga naar www.vitalsmarts.nl.

Over VitalSmarts  VitalSmarts is een innovator op het gebied van bedrijfstrainingen en ondersteuning van effectief 

leiderschap. VitalSmarts heeft de bekroonde programma's Crucial Conversations, Crucial Accountability, Influencer en 

de Change Anything Training ontwikkeld. De bijbehorende boektitels hebben op de bestsellerlijst van de New York Times 

gestaan. Deze programma's kunnen uitstekend in combinatie worden gebruikt. Dit stelt een organisatie in staat 

gedragsveranderingen bij medewerkers te bewerkstelligen, waardoor de bedrijfsprestaties significant worden verbeterd. 

In de Verenigde Staten hebben zo’n driehonderd van de ondernemingen op de Fortune 500-lijst gebruikgemaakt van de 

diensten van VitalSmarts. Wereldwijd hebben zo'n anderhalf miljoen mensen de trainingen gevolgd. 

www.vitalsmarts.nl
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