De praktijkervaring, de
persoonlijke tips, het
enthousiasme waarmee
Acta deze opleiding
brengt… werken
aanstekelijk en uitdagend
om dit voortaan ook
daadwerkelijk zelf te
gaan toepassen, wat
finaal ook het doel is
van deze opleiding.

Als groeibedrijf is CGK Group er zich
heel goed van bewust dat investeren
in haar medewerkers essentieel is om
duurzaam te kunnen blijven groeien.

Een bedrijf met twintig mensen laten samenwerken
is nu eenmaal eenvoudiger dan een bedrijf met
negentig mensen. Het vergt andere management skills.
We voelden ook aan dat we nood hadden aan één
methodiek voor het aanpakken van uitdagingen voor
de leidinggevenden: zo spreken we allen dezelfde
‘taal’ en komt er meer structuur in onze aanpak.
Aanvullend gingen we ook in op het ‘Insights profiel’
van onze medewerkers. In projecten met tijdsdruk,
waar veel mensen aan samenwerken, is het belangrijk
elkaar goed te kennen en balans na te streven in
de samenstelling van het team. De Acta-opleiding
heeft ons daar enorm bij geholpen. Het was de
perfecte opleiding voor de fase waarin ons bedrijf

Tijl Charle
CEO CGK Group

zich momenteel bevindt. Maarten geeft terecht aan
dat het management hier een voorbeeldrol in heeft.
Alleen dan kan de opleiding maximaal effect hebben
op de ganse organisatie. Daarom houden we elk
jaar een ‘opfrissingsdag’, overtuigd dat de opleiding
zo een blijvend effect sorteert op de organisatie.
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Heb je in je bedrijf goeie
medewerkers en je wil die
laten doorgroeien naar
een hoger niveau, dan is
opleiding een ‘tool’.

Reeds vijfentwintig van
onze medewerkers volgden
ondertussen de opleiding
waardoor we onder elkaar
‘dezelfde taal’ spreken.

Jan Hanssens
Head of Agriculture Ardo Ardooie

Guy Dedeyne
Gedelegeerd Bestuurder Dedeyne Construct

Na deze positieve ervaring hebben
we met Acta ook een coaching en
training van ons salesteam opgezet.
Op maat van ons team en interactief.
We zien motivatie en significante
vooruitgang binnen ons team.
Robbert Desmet
CEO Woodstoxx

Bij Acta Management heb je de keuze uit
een uitgebreid pakket opleidingen. Voor een
groep medewerkers opteerden wij voor een
opleiding op maat, helemaal gefocust op de
specifieke doelstellingen voor de groep.

Maarten Azou geeft de opleidingen in eigen stijl: ‘nononsense’, praktisch en ‘direct to the point’. Bij middel van
zéér herkenbare situaties op de werkvloer, zorgt hij ervoor
dat je alles onmiddellijk in de praktijk kunt aftoetsen!

Van een bevriende zakenrelatie, Johan Verhelst,
hoorde ik een aantal praktische tips, die hij had
van een cursus van Acta Management. Een
cursus waar hij uitermate enthousiast over was.
Dit triggerde me en zo nodigden we Maarten
Azou van Acta Management uit. Al vrij snel
groeide het gevoel dat dit ook voor ons een
meerwaarde kon betekenen en namen we de
beslissing samen in zee te gaan. Het gevoel
bevestigde zich want voor ons bedrijf betekent
dit inderdaad een substantiële meerwaarde.

“Na een tip van zakenrelatie en vriend
Bart Sobry kwamen wij in contact met Acta
Management. Bij het eerste verkennend
gesprek klikte het al snel, zowel met mijn
vennoot als met mij. Grondig overleg
volgde en we fixeerden een opleiding
op maat van onze organisatie.

Na de aanvankelijke ‘studieronde’, groeide de opleiding
snel uit tot ‘top’. Een opleiding ‘op vólle toeren’. Helemaal in
harmonie met de geambieerde professionalisering van ons
bedrijf en de vorming van ons jong managementteam, waar
we zo op inzetten.
Na deze positieve ervaring hebben we met Acta ook
een coaching en training van ons sales team opgezet.
Op maat van ons team en interactief. We zien motivatie
en significante vooruitgang binnen ons team. Voor een
vennoot voerde Acta ook een individueel traject uit. Via
persoonlijke coaching kunnen zich ‘andere’ perspectieven
van de materie aandienen. Verrijkend … We schatten

We stellen vast dat door zijn aanpak de medewerkers er
wel positiever en ‘SMART’ bij lopen en van sommigen is het
gedrag en instelling toch in de goede richting veranderd...

Acta Management naar waarde. Zo heeft professionele
waardering en wederzijds respect tot vriendschap geleid …”

Op een professionele en ook ludieke manier slaagt
Maarten erin de neuzen in dezelfde richting te laten
wijzen. Timemanagement en vergadertechnieken
betekenen voor Dedeyne Construct een enorme
tijdwinst, alleen vergt het wel wat discipline...
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Het correct inschatten van de
persoonlijkheidsstructuur van
jezelf en van de medewerkers
geeft inzicht en begrip,
optimaliseert de werkrelaties
en de bedrijfsresultaten.

Petra Devos
Filiaalverantwoordelijke Trilec

Peter Caset
Gedelegeerd bestuurder Soetaert

Serge Vermeersch
Gedelegeerd bestuurder Auberge du Pecheur

Van een aanbeveling van een zakenrelatie
kwamen we in contact met Acta Management
en na duchtige bespreking besloten we een
opleiding ‘Management’, ‘Time Management’
en ‘Insights’ op maat op te zetten voor de
directeuren van onze verschillende filialen.
Op te merken dat vóór de start van de opleidingen
70 % van onze mensen sceptisch was terzake.

De opleidingen van Acta
Management hebben me heel
wat inzichten bijgebracht.
Niet alleen de theoretische
modellen maar evenzeer
de manier van lesgeven
spreken tot de verbeelding.

Ondanks de stevige
investering hebben we een
eerste trainingsprogramma
besteld, een sessie waaraan ik
persoonlijk deelnam. Het feit
dat we inmiddels een vierde
trainingsprogramma doorlopen
bewijst dat we het goed vinden.

In de loop van de opleidingen boog dit evenwel al snel om
in enthousiasme. De deelnemers kwamen tot het inzicht
dat de aangeleerde technieken in de praktijk ‘werkten’.
Door meer in te plannen en duidelijke(re) afspraken
te maken werken we pertinent productiever. Het geeft
supplementair een rustiger, zekerder gevoel.
Ook het inzicht dat ‘Insights’ voor ons genereerde

Ik geef mee dat ik een, naar mijn inzicht, gezond
sceptische benadering hanteer indien mij een
‘opleiding’ wordt voorgesteld. Dagdagelijks wordt
de mailbox immers overspoeld met trainingen
en opleidingen allerhande. Ik beschouw het
steeds als een (dure) verkoop van mooie
praatjes, met geen meerwaarde als resultaat.

Als groothandel in elektrisch materiaal en
verlichting heeft onze directie de beslissing
genomen ons te laten coachen op vlak van
Management, Sales en Time-management.
Alle filiaalverantwoordelijken van de groep
Trilec hebben dan ook deze opleidingen
gevolgd. In een verder stadium werd ook
het hele externe salesteam gecoacht.

was ronduit spectaculair. Het correct inschatten van
de persoonlijkheidsstructuur van jezelf en van de
medewerkers geeft inzicht en begrip, optimaliseert

In het geval van de trainingen van Acta Management

de werkrelaties en de bedrijfsresultaten.

dien ik mee te geven dat ik er toch voor openstond

De opleidingen van Acta Management hebben me heel wat

Een echte aanrader als je het ons vraagt!

omdat Maarten bevriende bedrijfsleiders als referentie

inzichten bijgebracht. Niet alleen de theoretische modellen

meegaf. Deze bevriende bedrijfsleiders waren

maar evenzeer de manier van lesgeven spreken tot de

vol lof over de inhoud van de trainingen én vooral

verbeelding. Elke theorie wordt door Maarten met evenveel

over de persoon die ze gaf. Vandaar de stap …

enthousiasme toegelicht. Het uitleggen aan de hand van zeer
herkenbare situaties zorgt ervoor dat je alles onmiddellijk in

Mits het besteden van de nodige aandacht aan wat er

de praktijk kan toepassen. Een aanrader voor elke Manager,

wordt aangeleerd, bezorgt de inhoud van de trainingen

Filiaalverantwoordelijke of verkoper, … Doen!

een meerwaarde als dagelijks te gebruiken tool. Ik geef
dan ook mee dat mijn sceptische benadering in het geval
van de ‘Maarten Azou – trainingen’ omgeslagen is in
enthousiasme! Ik durf de trainingen dan ook aanraden!
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Wij zijn overtuigd dat de Acta
trainingen een meerwaarde
uitmaken voor Trilec. Wij
stellen een positieve invloed
vast op onze kaderleden.
We zien gedragswijzigingen
en zullen hier verder op
werken. Hoe moeilijk dit jaar
zich ook aankondigt met alle
wijzigingen op het macroeconomisch gebied, de neuzen
staan nu in dezelfde richting
en dit zal een meerwaarde
betekenen voor ons.

De idee indachtig ‘Het ijzer smeden
terwijl het heet is’ pakten we meteen
ook enkele punten concreet aan, wat
nu ondermeer resulteert in verbeterde
vergadertechnieken, verschuivingen
in taken, organisatie van dossiers enz.
Xavier Van Huele
Firma Van Huele Gebrs

Toen Maarten voor het eerst zijn management
trainingen voorstelde, moet ik eerlijk zeggen
me sceptisch te hebben opgesteld en er
niet meteen te zijn op ingegaan. Evenwel,
enkele geciteerde referenties hadden mijn
aandacht. Na die gecheckt te hebben in
enkele persoonlijke gesprekken, zette ik
de stap de niet geringe investering toch te
doen en met de volledige projectleiding
op de training in te schrijven.

De gevolgen bleven niet uit: snel wezen de neuzen
in dezelfde richting en kwamen ‘nieuwe talenten’
van meerdere medewerkers aan het licht. Het
objectief grondig de organisatie van ons bedrijf en
al zijn mensen te doordenken werd gerealiseerd.
De idee indachtig ‘Het ijzer smeden terwijl het heet is’
pakten we meteen ook enkele punten concreet aan, wat
nu ondermeer resulteert in verbeterde vergadertechnieken,
verschuivingen in taken, organisatie van dossiers enz.
Kortom we lopen er hier nu wel allemaal positief en SMART
bij. En, wil je weten wat SMART inhoudt … Schrijf je in en
het is reeds toepasbaar na de eerste sessie! Succes.

Philippe Meert,
Bestuurder Trilec
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Acta heeft voor ons de perfecte
coaching sessies verzorgd waarbij
wij aan het werk werden gezet
aan de hand van een aantal
eenvoudige praktijkgerichte tips.
Dirk Adriaensen
Werkers

Tijdens de training past de trainer
het tempo aan aan de ervaring
van de deelnemers. Elk thema kun
je naar believen aftoetsen aan
je eigen bedrijfsorganisatie en
bespreken tijdens de opleiding.
Koen Wolfcarius
CEO Rittal

In onze groep van 160 zelfstandige operatoren
die verantwoordelijk zijn voor de sneeuwen ijzelbestrijding op Brussels Airport, is
het vanzelfsprekend dat communicatie en
effectief leiderschap centraal staan om
zowel het resultaat van de opdracht als
de veiligheid errond te garanderen.

Daar onze aansturende/leidinggevende operatoren
binnen deze groep ook gewoon zelfstandigen zijn uit de
land- en tuinbouwsector, welke voornamelijk gewend
zijn om alleen of in familieverband te ondernemen, is het
noodzakelijk dat wij, WERKERS extra aandacht dienen te
besteden aan communicatie en het leiding geven in groep.

Als je in je organisatie de goede mensen aan
boord hebt, en je wil schakelen naar een hoger
niveau, dan raad ik aan beroep te doen op
de diensten van Acta Management, Maarten
Azou. Ook al heb je al heel wat trainingen
gevolgd, dit is toch een andere dimensie.

Het pakket dat je aangeboden krijgt is immers behoorlijk
indrukwekkend, en sluit bovendien zeer goed aan bij
je organisatie en wensen. De belangrijkste reden is dat
Maarten een opleiding op maat aanbiedt. Deze op maat
kun je letterlijk nemen: de uren van de training worden
ingepland wanneer dit het beste past, de dagen worden
vastgelegd in overleg. De te behandelen thema’s zijn

Acta heeft voor ons de perfecte coaching sessies verzorgd

het resultaat van een gedegen voorbespreking met

waarbij wij aan het werk werden gezet aan de hand

duidelijke doelstellingen. Tijdens de training past Maarten

van een aantal eenvoudige praktijkgerichte tips.

het tempo aan aan de ervaring van de deelnemers.

Daarnaast biedt Acta een handige app aan, waardoor

Elk thema kun je naar believen aftoetsen aan je

je de tips en tricks van communicatie altijd bij de hand

eigen bedrijfsorganisatie en bespreken tijdens de

hebt wanneer je een lastig gesprek dient te voeren. Als

opleiding. Vervolgens laat de lesgever er nog eens

projectleider is deze communicatietraining voor mezelf

zijn kritische zin op los, zodat je finaal met een

heel leerrijk geweest. Wat ik vooral onthouden heb?

zeer praktisch en onmiddellijk bruikbaar plan naar

Dat een directe, vlotte en doordachte communicatie

buiten gaat. De opleiding is waardevol, biedt zeer

mij als leidinggevende veel tijdswinst kan opleveren.”

concrete meerwaarde en is een echte aanrader.
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Ik heb enorm veel
bijgeleerd en het
belangrijkste vond ik de
persoonlijke aanpak van
het Acta-team. De vier
dagen maken het mogelijk
na een opleiding wat
praktijkervaringen op te
doen en deze, de volgende
training, te bespreken
en van de mindere
ervaringen bij te leren.

Als jonge verkoper bij Sanac was ik
een leek op vlak van verkoop en vooral
verkoopstechnieken en ‘trucjes’. Was ervan
overtuigd dat ik met al mijn technische
kennis wel de verkoop zou aan kunnen.
Toen ik hoorde dat ik een salestraining
‘moest gaan volgen’ hoopte ik dat we
er op één dag zouden vanaf zijn. Zeker
na alles wat vrienden mij over zulke
trainingen hadden verteld. Toen ik bericht
kreeg dat het vier dagen in beslag zou
nemen, hoopte ik al stiekem op annulatie.
Mijn baas gaf me nog mee dat het
niet goedkoop was maar wel goed.

Een gestructureerd, eenvoudig
maar verhelderend verhaal
bracht vrij snel inzicht in mijn
belangrijkste werkpunten.
Jan Vanwijnsberghe
Salesdepartement Sanac

Nu, na deze vierdaagse weet ik dat er een groot

Bij aanvang stond ik wat sceptisch tegenover een nieuwe

verschil is tussen salestrainingen. Ik heb enorm veel

vierdaagse salescursus. Vorige trainingen verliepen

bijgeleerd en het belangrijkste vond ik de persoonlijke

steeds volgens eenzelfde stramien en we gingen er

aanpak van Maarten. De vier dagen maken het

niet buiten met een aangewakkerde ‘verkoopkriebel’.

mogelijk na een opleiding wat praktijkervaringen op

Van de eerste trainingsdag al bij Maarten werd me

te doen en deze, de volgende training, te bespreken

duidelijk dat we hier meer zouden aan hebben.

en van de mindere ervaringen bij te leren.
Een gestructureerd, eenvoudig maar
Zelf merk ik een groot verschil ‘voor’ en ‘na’: de gesprekken

verhelderend verhaal bracht vrij snel inzicht

verlopen veel vlotter, heb veel meer informatie over

in mijn belangrijkste werkpunten.

de klant mee naar huis en kom veel minder over als

Vooral de houding van Maarten als adviseur

‘verkoper’. Ik hou een beter gevoel over van een gesprek.

maakt dat de cursus aangenaam om volgen is.

Met alle tips die we meekregen voel ik me ook heel

Je voelt dat hij de cursist echt wil helpen en zoekt

wat rustiger om bij prospecten binnen te gaan.

manieren om hem daarbij verder te sturen. Door
tijd te maken om ervaringen uit te wisselen met de

Het is misschien niet goedkoop maar zeker zijn geld

andere cursisten ervaar je dat je vaak niet alleen

waard. Had nooit verwacht te kunnen/moeten zeggen dat

staat in je werkpunten en doe je vaak interessante

ik blij ben dat ik dit heb kunnen volgen. Super ervaring.

ideeën op voor een volgend verkoopsgesprek.
Je vertrekt dan ook telkens van de cursus met een
hernieuwde gedrevenheid en verkooplust.

Kevin Vranck
Technisch Commercieel Verantwoordelijke Sanac NV
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De praktijkgerichtheid van de
opleiding realiseert Acta door
de deelnemers zelf de materie
te laten ervaren bij middel van
intense interactie, rollenspelen,
dagdagelijkse voorbeelden ...

Mijn ervaring is vast dat opleiding in
een kleine groep van zes personen
significante voordelen inhoudt t.o.v.
opleiding in grote groep. Er groeit
een a.h.w. familiair gevoel in de
groep en er is wederzijds respect.

Steve Debackere
D’arta

Joeri Roegiers
Salesdepartement Dekomté

Nadat Maarten ons had overtuigd van de
praktijkgerichtheid van de Acta-opleidingen,
besloten mijn vader en ik met Acta een
specifiek programma op te zetten bestaande
uit peoplemanagement, communicatie en
timemanagement. Een programma voor een
negental operationele mensen, elk met een
verantwoordelijkheid over één of meerdere
afdelingen van ons bedrijf en elk met dagelijks
contact met mensen op de werkvloer.

De aankondiging van de geplande opleiding werd
door onze mensen met enig scepticisme onthaald.
Evenwel, na de eerste sessie zat het enthousiasme
er goed in! Ze hadden ervan geleerd en genoten,
de tijd was ‘goed gespendeerd’, ze hadden elkaar
eens vanuit een ander oogpunt leren kennen.
Aan het einde van elk facet van de opleiding
krijgen de deelnemers als geheugensteun de
samengevatte theoretische onderbouw mee.
De opleiding wordt ook levendig gehouden tussen
de verschillende sessies door. Na elke trainingssessie

Ze geven hen opdrachten, sturen bij, organiseren,

toetsen de deelnemers de materie in de praktische

motiveren. Dit in een vaak drukke productie-

werkomgeving en brengen hun ervaringen aan op de

omgeving, waar het menselijk aspect al eens

volgende trainingssessie. Zo komen de gedachtenwissels

minder aan bod dreigt te komen...

terug meteen op gang in een constructieve sfeer.

De ‘Acta Manage Behaviour’ opleiding was
voor mij een openbaring en effectieve steun
op het gebied van verkoop. Toen ik in het
salesdepartement startte, realiseerde ik me
over onvoldoende ‘bagage’ te beschikken.
Gezien mijn technische achtergrond had ik
ook geen enkele ervaring in sales. Bij klanten
vielen de gesprekken nogal vlug stil.
De gestructureerde opleiding en de
praktijkgerichte rollenspelen van Acta
leverden in de praktijk al vlug positieve
resultaten op. Ook het maken en geven
van presentaties was voor mij nieuw.

Mijn ervaring is vast dat opleiding in een kleine groep
van zes personen significante voordelen inhoudt t.o.v.
opleiding in grote groep. Er groeit een a.h.w. familiair
gevoel in de groep en er is wederzijds respect.
Ook de manier waarop Maarten de lessen geeft is subliem!
Iedereen is zo op zijn gemak … Ik kan me niet inbeelden
deze opleiding door iemand anders te krijgen.

Onze conclusies na de trainingen: de communicatie
verloopt beter en efficiënter, assertiviteit mag en
wordt aanvaard, er wordt efficiënter vergaderd,
er is aandacht voor dagelijkse coaching.

17

Wat mij persoonlijk ongemeen
sterk heeft geholpen is de Insights
‘training’. Dit gaf me niet enkel inzicht
in mezelf en in de persoonlijkheid
van de collega’s maar het bood me
vooral een instrumentarium dat
toeliet beter te communiceren.

De investering in de training heeft
zowel voor het bedrijf, het team
en het individu haar vruchten
afgeworpen. Ons verkoopsteam was
echt enthousiast over de manier
waarop de training werd gebracht.
Robert Verwee
Sales & Marketing Manager VSK electronics

Gunther Piepers
Project Manager Broad Horizon

Tja, vóór mijn opleiding bij Maarten
van Acta, had ik het gevoel dat ‘dagen
van 34 uur’ al mijn problemen zouden
oplossen. Ik zou al mijn werk af krijgen,
voldoende tijd kunnen vrij maken voor mijn
medewerkers (zodat er minder conflicten
zouden zijn) en ik zou ook nog ruimschoots
tijd overhouden voor mijn gezin.
In de management- en persoonlijke
productiviteitsopleiding gaf Maarten me een aantal
vaardigheden mee die ik direct kon gebruiken. Het
ging van doeltreffend agenda-gebruik, het stellen
van prioriteiten in mijn diverse taken tot goede
voorbereidingen. Op het eerste zicht vaak banale
zaken maar achteraf gezien substantiële zaken.

Op die manier kon ik al heel wat misverstanden en
conflicten uit de weg gaan en kwam ik heel wat
efficiënter tot resultaat. M.i. is het ook niet alleen de
inhoud van een opleiding die bepalend is voor het succes
ervan maar evenzeer de manier waarop de trainer/
coach de boodschap brengt en erin gelooft. Maarten
heeft mij herhaaldelijk geconfronteerd met minder
leuke aspecten maar telkens op een opbouwende en
ontwapenende manier wat mij nog meer overtuigde
en aanzette het geleerde in praktijk te brengen.
Vandaag heb ik aan 24 uur per dag wel voldoende

Wij zijn scheep gegaan met Acta met
als objectief het VSK salesteam, zowel
intern als extern, supplementaire tools
aan te reiken en te versterken. Voor de
training hadden wij volgende thema’s
vooropgesteld: timemanagement of
persoonlijke productiviteit, communicatie
en negotiatietechnieken. Drie facetten waar
ons salesteam dagelijks mee te maken
heeft, zowel naar klanten toe als tijdens
meetings en situaties buiten de werksfeer.

Niet vanzelfsprekend evenwel om zowel interne als externe
sales te mobiliseren voor een driedaagse training. Daarom
hebben wij geopteerd de training in drie sessies over een
periode van ongeveer drie maanden te organiseren. Het
grote voordeel was ook dat wij de opgedane kennis tussen
de verschillende sessies aan de praktijk konden toetsen.
De investering in de training heeft zowel voor het bedrijf,
het team en het individu haar vruchten afgeworpen.
Ons verkoopsteam was echt enthousiast over de
manier waarop de training werd gebracht. Maarten
is een professionele trainer die de materie met passie

om mijn werk effectief klaar te krijgen en tijd te

overbrengt. De trainingen waren doorspekt met

maken voor mijn medewerkers én voor mijn gezin.

rollenspelen waar iedereen aan de beurt kwam. Voor

De opleiding draagt er vast toe bij elke dag terug te

sommigen kwamen veel nieuwe zaken aan bod, voor

kunnen blikken met een gerust en voldaan gevoel.

anderen was het een zeer nuttige opfrisbeurt.
Een echte aanrader…
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De positieve effecten en
energieke initiatieven die
binnen alle afdelingen zich
ontwikkeld hebben, zijn niet
meer op één hand te tellen.
Toreno Noreilde
Elindus

De opleiding die door Kevin
werd gegeven was volledig op
maat en afgestemd op onze
persoonlijke vragen en noden.
Anne-Sophie Bossuyt
Bestuurder - HR Partner Bright Potentials

In onze onderneming hoor ik
onze managers en kaderleden
nagenoeg elke dag verwijzen
naar de begrippen, principes
en tools die Acta Management
tijdens hun trainingen
heeft overgebracht.

Sinds die opleiding is ‘managen’
alleen maar aangenamer
geworden omdat het inzichten
biedt in situaties en omdat
je met die situaties beter,
juister, leert om te gaan.
Gaetan Timmerman
Zaakvoerder Futuria

Luc Vandermeulen
Proviron

HR & RECRUITMENT

Een bedrijf zoals Elindus, de laatste jaren
in volle expansie en overtuigd te investeren
in zijn menselijk kapitaal, hoort de focus te
leggen op nieuwe opleidingstrajecten.
Dit om alle medewerkers mee te helpen
professionaliseren en de efficiëntie te
verhogen in de dagelijkse activiteiten.
We konden hiervoor beroep te doen op de
vakkundige aanpak van Acta Management!

De opleiding die door Kevin werd gegeven was volledig
op maat en afgestemd op onze persoonlijke vragen en
noden. Dat maakte de opleiding voor ons zéér praktisch
en meteen toepasbaar. Het enthousiasme waarmee
Kevin de opleiding gaf, zorgde er bovendien voor dat
we meteen zelf met alle inzichten aan de slag wilden.

Als verzekeringskantoor zijn wij in
enkele jaren sterk gegroeid dankzij een
specifieke werkwijze. Die stevige groei
zorgde er tegelijkertijd voor dat we in
een korte periode een aantal nieuwe
mensen dienden aan te werven en dat
een verdere professionalisering van de
managementstijl zich zo ook aandiende.

In onze onderneming hoor ik onze managers en
kaderleden nagenoeg elke dag verwijzen naar
de begrippen, principes en tools die Maarten
Azou tijdens zijn trainingen heeft overgebracht.
“Integraal luisteren”, “Positieve feedback
geven”, “Elimineren, delegeren en plannen”,
“Efficiënt vergaderen”, “Prioritaire doelstellingen
vooropstellen en uitvoeren”, “Constructief
coachen”, enz. zijn bij ons niet langer
theoretische begrippen maar worden bewust en
constructief toegepast en onderling beoordeeld
in het dagdagelijkse leven binnen het bedrijf.

Op aanraden van een klant hebben we hiervoor een
De inhoudelijke gesprekken binnen onze onderneming

beroep gedaan op Acta Management. Met veel succes!

zijn gevoelig gewijzigd doordat begrippen als

Sinds die opleiding is ‘managen’ alleen maar aangenamer

Prisma, positieve programmatie, een 6-gesprek,

geworden omdat het inzichten biedt in situaties en omdat

zwevende vierkantjes, enz… systematisch worden toegepast.

je met die situaties beter, juister, leert om te gaan. Het

Precies om dit te bereiken hadden wij beslist Acta de opdracht

zorgt ervoor dat een aantal stressfactoren wegvallen
Ik ben er ook van overtuigd dat wij meer rendabiliteit

en - ook een opluchting - te leren dat we niet de enigen

zullen bereiken, in concreto zal onze investering

waren met die stressfactoren. De managementopleiding

een snelle terugverdientijd hebben!

schatten we als uitstekend in vanwege de bruikbaarheid

Hierdoor kunnen we ons succesverhaal verderzetten

in de dagelijkse leiding van het bedrijf.

toe te vertrouwen een degelijke, gebruiks- en praktijkgerichte
managementtraining op te zetten voor onze kaderleden en
leidinggevenden. Opdracht volbracht, Maarten! Bedankt!

en volle gas vooruit de toekomst tegemoet gaan!
Een dikke pluim voor Acta Management. We zullen
Dankjewel, Maarten Azou van Acta Management voor de

in de toekomst zeker nog een beroep doen op

interessante sessies en voor jouw bruisende enthousiasme!

Acta Management voor dergelijke opleidingen.
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In de loop van het
trainingstraject groeide
de groep uit tot een echt
team dat gezamenlijk
uitdagingen in kaart bracht
en oplossingen zocht.
Christophe Catry
HR Manager 9 Altitudes

Mijn persoonlijke ervaring met gedragstrainingen
was tot hiertoe eerder negatief: ik hield er
een gevoel aan over dat het verhaal zich
nogal op het theoretische vlak afspeelde
en in de praktijk maar weinig verandering
teweeg bracht. Na de training van een groep
managers door Acta moet ik mijn mening
herzien. De interactieve en praktijkgerichte
aanpak van de trainer gaf een extra dimensie.

Dit werken in kleine groep laat
het persoonlijke contact toe en
helpt zowel de trainer als de
trainee om die onderwerpen te
kiezen die het meest relevant
zijn en bijdragen aan de
ontwikkeling van de trainee.
Kurt Wellens
Director Grant Thornton

Voor de sales- en managementtraining die
Acta voor ons opzette slaagde Maarten
erin op een ongedwongen manier de
relevante sales- en managementprincipes
bij te brengen via een open dialoog en veel
praktijkvoorbeelden. Succesvol was vast
ook het ‘individuele’ coaching traject.
Dit werken in kleine groep laat het persoonlijke contact toe

Ook de steeds positieve en zeer
gedreven stijl van de trainer
maken mee het succes uit van deze
trainingen. Zeker voor andere groepen
in ons bedrijf een aanrader.
Ilse Bosmans
HR Manager Yusen Logistics

Wij keken uit voor een training van een vrij
heterogene groep van managers. Sommigen
hadden reeds ervaring én opleiding achter
de rug maar anderen waren vrij nieuw in een
managementfunctie. Met Maarten van Acta
Management bespraken we onze desiderata
en werkten een driedaags programma uit. Een
deel van de groep stond vrij sceptisch tegenover
de opleiding ‘omdat ze het allemaal al kenden’.

Maar vrij snel in de loop van dag één was iedereen
enthousiast mee met de oefeningen en had de idee dat hij
of zij zijn tijd goed aan het besteden was. Het enthousiasme
en de inzet van onze managers was ook de volgende dagen
groot en iedereen was overtuigd dat de aanpak, met sterke
focus op oefenen in de eigen vertrouwde werkomgeving
tussen de trainingsdagen door, onmiddellijk vruchten
afwierp. Ook de steeds positieve en zeer gedreven stijl van
Maarten maken mee het succes uit van deze trainingen.
Zeker voor andere groepen in ons bedrijf een aanrader.

en helpt zowel de trainer als de trainee om die onderwerpen
Tevens nam ik persoonlijk ook deel aan de training en kreeg

te kiezen die het meest relevant zijn en bijdragen aan de

zo een nog betere voeling met wat leefde bij de managers.

ontwikkeling van de trainee. Zeker voor herhaling vatbaar!

In de loop van het trainingstraject groeide de groep uit tot
een echt team dat gezamenlijk uitdagingen in kaart bracht en
oplossingen zocht. De essentie van de training werd meteen
afgetoetst aan de dagelijkse realiteit wat de extra kracht gaf
aan de opleiding. Ik kan iedereen de training aanbevelen.
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De knowhow van Acta
Management is manifest
gestoeld op ervaring. Hun
stijl enthousiasmerend.
Hanne Maes & Jurgen Tyvaert
Balta Group

Hoewel ik me kritisch
kan noemen als het over
opleidingen gaat, liet
ik me overtuigen een
verkoopsopleiding te volgen
bij Acta Management.
Dieter Decorte
General Stores

Wij mochten ervaren dat de Acta opleiding
zeer praktijkgericht focust. Hét opzet van de
trainingen is in essentie gedragsverandering. Zo
opent Acta de ogen voor andere visies dan de
gebruikelijke in de omgang met medewerkers,
operatoren en chefs. En zoals Mozes met zijn
‘Tien geboden’ veel kon bekomen van zijn
volgelingen, kan een manager-teamleider met
een nieuwe visie zijn medewerkers stimuleren
tot uitzonderlijke, vaak onvermoede prestaties.
Inhoudelijk is de Acta-opleiding sterk, een
harmonieuze combinatie van een theoretisch
kader met praktische voorbeelden en oefeningen.
De knowhow van Acta Management is manifest
gestoeld op ervaring. Hun stijl enthousiasmerend.
De opleiding genereerde binnen de Balta organisatie

Hoewel ik me kritisch kan noemen als
het over opleidingen gaat, liet ik me
overtuigen een verkoopsopleiding te
volgen bij Acta Management.
Een jaar later volgde ik de management training.
Mijn bevinding: Acta stoffeert de trainingen uitermate
praktisch. Geenszins theoretisch! Je hanteert en
integreert de cases en de opgedane bagage a.h.w.
vanzelfsprekend in de praktijk. Fantastisch!

Hierbij een dankwoordje aan
Acta voor de managementén salestraining waar ik aan
deelnam. Niet alleen heb ik er
inhoudelijk heel veel opgestoken
en betrap ik mezelf erop dat ik
te pas (en ten onpas) veel zaken
gebruik, maar het was ook pure
FUN. De grootste sterkte vind ik
dat Maarten er als geen ander in
slaagt om mensen te motiveren.
Na elke training had ik écht zin
om er in te vliegen. Absoluut aan
te bevelen. Ja hoor, zeer zeker!
Rebecca van Hove
Profacts

een gelijkgestemdheid, een gedragsmatige ‘rode
draad’ op vlak van communicatie, leidinggeven en
timemanagement. Het blijft zaak zich de verworven visies
te blijven eigen maken. In die zin draagt de ‘refresh-dag’
in september vast bij tot bestendiging van de resultaten.
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Na Profacts’ sterke groei (van
2 naar 22 mensen in 4 jaar),
voelen we ons mede dankzij de
trainingen van Acta nog beter
gewapend om deze groei verder te
bestendigen in de komende jaren.
Dr. Stijn De Rammelaere
Founding Partner Profacts

We voelen er nu al de meerwaarde
van voor het bedrijf. In zijn vak is
Maarten Azou ‘uit het goede hout
gesneden’. Een fijne persoonlijkheid
die een groep weet te boeien en zijn
kennis en ervaring op een aangename
manier weet over te dragen.
Luc Grauwet
Gedelegeerd Bestuurder PGS Group

De trainingen van Acta aan ons management
gaven Profacts heel concrete voordelen: (a)
iedereen spreekt dezelfde ‘taal’, (b) communicatie
verloopt beter, (c) vergaderingen verlopen
efficiënter, (d) tijd wordt beter ingepland, (e)
leidinggevenden coachen beter, (f) er wordt
gelet op zaken die écht belangrijk zijn.

We zijn bijzonder tevreden over het hele Acta-team: de stevige
investering betaalt zichzelf op lange termijn dubbel terug. Na
Profacts’ sterke groei (van 2 naar 22 mensen in 4 jaar), voelen
we ons mede dankzij de trainingen nog beter gewapend om
deze groei verder te bestendigen in de komende jaren.

Rodanar Pallets is een Belgisch familie- en
productiebedrijf, dat steeds in partnership
werkt met zijn klanten en sterk focust op
service. Communicatie, timemanagement en
efficiëntie zijn de keywords binnen onze KMO.

Na een persoonlijke training “Time Management” was ik er
stellig van overtuigd dat er binnen onze organisatie aspecten
voor verbetering vatbaar waren en waarin onze medewerkers
gecoacht moesten worden. Met Acta hebben we tijdens een
intake gesprek een traject voor onze medewerkers uitgewerkt
precies op maat van de onderneming. Intussen is het volledige
traject afgewerkt en stellen we vast dat binnen elke afdeling, de
getrainde materie effectief op de werkvloer toegepast wordt.
Uiteraard blijft het wezenlijk dat onze medewerkers hierin
verder gecoacht worden en via refresh-trainingen worden
getriggerd. Zowel in de open als gesloten trainingen
bleef Maarten van Acta trouw aan zijn structuur en zijn
focus op de praktijk. Met gedrevenheid, enthousiasme
en professionele no-nonsense houding leidde hij
ons team doorheen de trainingen en zorgde hij voor
positieve en frisse inzichten bij onze medewerkers.
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Acta reikte ons tijdens de
trainingen de tools aan
i.v.m. delegeren, coachen,
smart-zijn, … M.i.
noodzakelijke tools om er
als organisatie op vooruit
te gaan. Deze training
is een echte aanrader,
‘k moest het tien jaar
eerder gevolgd hebben!
Stefaan Vangheluwe
Zaakvoerder Stumaco

De lesgever bouwt de opleiding
omheen de dagdagelijkse
praktijk van de deelnemers. Zo
detecteert hij de sales-aspecten
die prioriteit verdienen,
waar dient aan gewerkt.
Davy Callewaert
Sales Stumaco

Als technicus was ik eerder terughoudend
t.a.v. cursussen ‘Management’, ‘Time
Management’, enz…. Het is niet m’n core
business en – eerlijk - ik beschouwde het
als tijdverlies. Via een klant kwam ik in
contact met Acta. De directe stijl beviel
me en na enig uitstel schreef ik in op een
managementtraining. Vanaf de eerste
dag was de training voor me duidelijk een
weergave van de dagelijkse realiteit.

Met zijn zessen volgden we
recent Acta-salestraining.
Het werd een erg praktijkgerichte
verkoopopleiding, een uitermate
positieve ervaring.
Het feit dat de opleiding in beperkte groep doorgaat
maakt o.i. het wezenlijke ingrediënt uit. Acta bouwt
de opleiding omheen de dagdagelijkse praktijk van
de deelnemers. Zo detecteert hij de sales-aspecten
die prioriteit verdienen, waar dient aan gewerkt.
Hij oefent samen zaken in en optimaliseert.

Elk behandeld item vond ik telkens weer bijzonder. Het

Aldus ervaarden we de opleidingen als interactieve

geeft inzicht in wat je eigenlijk wel weet maar zelden

sessies waar elke participant nauw aan meewerkte.

toepast. Maarten reikte ons tijdens de trainingen de

Kortom, de cursus is uitstekend samengesteld. Maarten

tools aan i.v.m. delegeren, coachen, smart-zijn, … M.i.

stuurt je constant in de juiste richting, ... aan ons nu

noodzakelijke tools om er als organisatie op vooruit te

aan de slag te gaan en de opleiding in praktijk om te

gaan. Deze training is een echte aanrader, ‘k moest

zetten. In elk geval, de positieve boost is gegeven!

het tien jaar eerder gevolgd hebben! Dank u wel’.
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Mijn aangeboren argwaan
ebde weg, in de plaats
groeide verwondering
t.a.v. een jonge man met
een no-nonsense kennis
en ervaring. Het werd
sympathie en bewondering
en na een ‘paringsdans’
van enkele weken groeiden
we naar een tof project.
Luc Vermeersch
Zaakvoerder Helbig

“Heb je je al ‘ns afgevraagd of je ook gedrag
kunt managen?” Bij het stellen van de vraag
had Maarten van Acta vast niet gedacht
een onderwerp aan te snijden waar wij bij
Helbig al jaren mee bezig waren. Het werd
een boeiend gesprek. Mijn aangeboren
argwaan ebde weg, in de plaats groeide
verwondering t.a.v. een jonge man met
een no-nonsense kennis en ervaring. Het
werd sympathie en bewondering en na een
‘paringsdans’ van enkele weken groeiden we
naar een tof project. ‘Helbig’ staat voor zes
waarden in de bedrijfsnaam vervat: Hartelijk,
Eerlijk, Lerende organisatie, Betrouwbaar,
Inspirerend innovatief en Gedreven.

De waarden vastleggen is niet de kunst, het continu

Een collega krijgt een onderwerp uit de Acta-

omzetten in gedrag is al minder evident en vooral het

cursus toegewezen. Eerst eens door de theorie

volhouden vergt inspanning. In een ‘deeldag’ bezinnen

gaan en dan een eigen case uit de voorbije

we ons twee keer per jaar hoe we onze waarden

maand met de collega’s delen. We noemen dat

omzetten in gedrag. Ons ADHD-team (‘Altijd Dienstbaar,

‘het AHA-moment’: de ‘Acta-Helbig-Aanpak’.

Hartelijk en Dichtbij’) krijgt dan steeds weer meer vorm.

Intussen zijn we ook een ‘salesopleiding’ gestart.

En toch… vaak botsen we op kleine obstakels,

Met een aantal ervaren rotten in het vak ‘sceptisch

heel praktische, meestal draaiend rond

kijkend’. De eerste sessie was er dan ook naar. Aan de

communicatie, efficiëntie (de dingen goed doen)

pauze zette onze ‘trainer’ de puntjes op de i: ‘Ik voel

en effectiviteit (de juiste dingen doen).

alleen maar verdediging’. Helbig onwaardig. Het einde

Maarten dacht ons hierbij te kunnen helpen.

van de eerste sessie was nog niet in zicht of er waren al
enthousiaste kreten. Naar het afsluiten van de sessies

En zo geschiedde. We gingen samen in opleiding.

toe hadden we alleen nog daden, concrete afspraken,

Een aantal vrijdagnamiddagen. Het enthousiasme

inspiratie en acties i.p.v .verdediging. Daar gingen

groeide. Het werden samenkomsten om naar uit

we voor en dat zal de markt nu wel gaan ervaren…

te kijken. Ieder is nu nóg vol van de opgedane
technieken en kennis. In ons wekelijkse vrijdagoverleg
spraken we af één van de topics weer eens in de
kijker te stellen. We doen dat nu om de maand.
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De gestructureerde opleiding
confronteert je dankzij
praktijkgerichte rollenspelen
met vergroeide, minder
goede gewoontes. Het geeft
je terug inzicht in wat je
eigenlijk wel weet maar niet
toepast. De cursus doet je bij
wijze van spreken terug in
het kookboek kijken hoe een
recept klaargemaakt dient
te worden met de grootste
kans op een succes.

De trainingen van Acta gaven
blijk van veel praktijkkennis
en werden op een heel
overtuigende manier gebracht.

De inzichten die we hebben
verworven rond Insights waren
ongelooﬂijk verrijkend. Het
helpt ons echt om elkaar beter
te begrijpen en beter met
elkaar te communiceren.

Guy Slagmulder
Managing Director Ardovlam

Hannelore Raes & Filip Wallays
Agristo

Wij werken reeds een aantal jaren samen
met Acta. We zijn begonnen met een
6-daagse management opleiding met de
voltallige directie (‘Time Management’,
‘People Management’ en ‘Insights’).
Deze sessies waren erg inspirerend maar even
goed confronterend! De inzichten die we hebben
verworven rond Insights waren ongelooflijk
verrijkend. Het helpt ons echt om elkaar beter te
begrijpen en beter met elkaar te communiceren.

Ik ben doorgaans redelijk sceptisch omtrent
opleiding maar ik merk dat men binnen onze
organisatie de juiste lessen heeft getrokken en
dat het gedrag van de mensen is veranderd.
Een team van zes projectleiders en mezelf hebben de
opleiding ‘Time Management’ gevolgd. De trainingen
van Maarten gaven blijk van veel praktijkkennis en
werden op een heel overtuigende manier gebracht.
Dit maakte de training zeer praktisch en toepasbaar.

Kort daarna hebben alle managers diezelfde opleiding
gevolgd. Sinds kort volgen ook alle ploegverantwoordelijken
een gelijkaardige training, dit om hun manier van
leidinggeven verder te kunnen ontwikkelen.

T.B.
Gedelegeerd Bestuurder Lithobeton

Ook op het vlak van coaching doen wij beroep op Acta. Alle
directieleden worden individueel gecoacht door Maarten.
Via het stellen van de juiste vragen begeleidt hij ons in het
beter en efficiënter omgaan met onze dagelijkse uitdagingen
rond bijvoorbeeld leiderschap en time management.
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Acta Management adviseerde
voor ons team een zesdaagse
managementtraining, eventueel
uit te breiden naar een aantal
managers uit andere teams
en zelfs naar onze CEO’s.
Carl Sabbe & Sigrid Van Belle
CEO & HR Manager Savaco

Op hun heel eigen, enthousiaste
manier nemen ze je mee
doorheen de basisprincipes en
koppelen hieraan zeer handige
tips & tricks voor de praktijk.
Frederik Billiet
Group CFO Alheembouw

Het enthousiasme van de trainer
sloeg echt op ons over… Ten slotte
zorgde zijn jarenlange ervaring in
de zakenwereld er immers voor dat
hij zeer realistische voorbeelden
en situaties kon voorleggen.
Fiona De Smet
Lasertopo

Toen we op zoek gingen naar extra ondersteuning
voor ons jonge managementteam, vandaag
geconfronteerd met een uitdagende en veranderende
markt, twijfelden we tussen team coaching of
training. Acta Management adviseerde voor
ons team een zesdaagse managementtraining,
eventueel uit te breiden naar een aantal managers
uit andere teams en zelfs naar onze CEO’s.

Bij mijn vorige werkgever had ik de kans meerdere
opleidingen te volgen en… ik moet eerlijk bekennen
dat, na weer maar eens een training, het gevoel van
‘Ok, dat was het dan weer…’ toch wel overheerste.
Gezien ‘het glas toch altijd ‘t best half vol is’,
begaf ik me opnieuw met hoge verwachtingen
naar mijn eerste Acta training.
En jawel, de trainers zijn er uitstekend in geslaagd mijn

Objectief bestond erin een training op te zetten die

verwachtingen in te lossen! Vanuit hun ervaring spelen

gedragen werd vanuit de top van de organisatie

ze perfect in op de realiteit van vandaag en slagen

en die ervoor moest zorgen dat we met zijn allen

ze erin theorie positief in praktijk om te zetten.

dezelfde (management)taal zouden spreken.
Vanaf de eerste sessie wisten we al dat het goed zat: geen

Op hun heel eigen, enthousiaste manier nemen ze

hoogdravende theorieën, maar doorleefde en praktische cases.

je mee doorheen de basisprincipes en koppelen
hieraan zeer handige tips & tricks voor de praktijk.

Iedereen, van CEO, over jongere tot ervaren manager
ging door hetzelfde bad en liep af en toe tegen dezelfde

Vooral de opleiding ‘Insights’ is me enorm bijgebleven en

muur. Maar we kwamen er als manager én als team

heeft me uitermate geholpen mezelf en anderen correct

sterker uit. Efficiënt was ook dat we gewapend werden met

in te schatten en op die manier optimaal met elkaar te

een syllabus én met handige kaartjes waarmee je in één

communiceren. Ik stel bij ons ook vast dat werknemers die

oogopslag de theorie achter de oefeningen hebt opgefrist

een Acta training volgden, de materie ook daadwerkelijk

en waar je dagdagelijks mee aan de slag kan. Zo blijft

dagelijks toepassen. Wel een bewijs van kwaliteit.

Wij waren al enige tijd op zoek naar een
degelijke en resultaatgerichte salesopleiding.
Aangezien mijn mailbox dagdadelijks
overstelpt wordt met aanbiedingen, is het
niet altijd evident om uit te maken dewelke
de gewenste resultaten opleveren. Via onze
externe Human Resource partner zijn wij
terecht gekomen bij Acta Management.

Het ligt soms allemaal zo voor de hand en toch wist Maarten

Na een goed gesprek zijn wij onmiddellijk ingegaan op het

Het is nu aan onze mensen om de daad bij het woord te

alles op een zeer praktijkgerichte en ludieke manier aan
te brengen. Zijn gevoel voor humor en zijn uitgesproken
manier van vertellen, zorgde er immers voor dat iedereen
aandachtig en met veel interesse bleef luisteren naar zijn
expertise en advies. Het enthousiasme van Maarten sloeg
echt op ons over… Ten slotte zorgde zijn jarenlange ervaring
in de zakenwereld er immers voor dat hij zeer realistische
voorbeelden en situatie’s kon voorleggen.

voorstel van Acta. Ondanks het feit dat deze trainingen niet

zetten, doch ben ik er vast van overtuigd dat met de nodige

goedkoop waren, hebben wij beslist om met een partner in

inzet en discipline, er zeker positieve resultaten zullen geboekt

zee te gaan, waar de beoogde resultaten behaald worden.

worden.

Met een uitgebreide referentielijst vol lovende woorden,

Ik wens het team van Acta Management absoluut aan te

konden wij alleen maar vaststellen dat deze opleiding een

bevelen aan iedereen die een goed gestructeerde en op

absolute meerwaarde zou geven aan onze mensen.

maat gemaakte opleiding wenst te volgen.

Wij hebben de salestraining, ‘Insights’ en ‘Time Management’

Een absolute aanrader!

gevolgd en ik kon tijdens en ook nadien enkel concluderen
dat wij een goede beslissing hadden gemaakt.

de opgedane kennis geborgen en is het niet de zoveelste
management training waarvan de cursus na de sessies
in een kast verdwijnt om er nooit meer uit te komen.
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Acta optimaliseerde niet
enkel de leidinggevende
skills en motivatie van
ons personeel, maar
evenzeer stelden we een
optimaler communicatie
tussen de afdelingen
onderling vast, wat
uiteindelijk de werking en
ons professionele imago
substantieel verbeterde.
Windy Moerman
Gedelegeerd Bestuurder Callens

Een natuurlijke coach met
beide voeten op de grond,
corrigerend, motiverend
en vooral reﬂecterend met
herkenbare voorbeelden,
nuances en de impuls om te
durven nadenken om het leiding
geven anders aan te pakken.
Tommie Duyvejonck
HR Manager Callens

Het continu ontwikkelen van onze
Callens-medewerkers is binnen onze
organisatie een belangrijke doelstelling
van zowel directie als HR. Het begeleiden
van de leidinggevenden in hun
‘uitdagende’ functie is reeds jaren een
vast deel in het opleidingstraject van
de huidige en nieuwe populatie.

Werken met Acta was voor Callens een
uitdagende maar uiterst rendabele ervaring
die geresulteerd heeft in een dagelijks
werkbegrip onder onze leidinggevenden.
Door de explosieve groei van de laatste
jaren en de ambitie maximaal te
professionaliseren, drong de noodzaak
van een intense managementopleiding
voor onze leidinggevenden zich op. Acta
optimaliseerde niet enkel de leidinggevende
skills en motivatie van ons personeel,
maar evenzeer stelden we een optimaler
communicatie tussen de afdelingen
onderling vast, wat uiteindelijk de werking
en ons professionele imago substantieel
verbeterde. Een succesverhaal voor
Callens, derhalve starten wij in november
derde traject van tien leidinggevenden.

Voor dergelijke trajecten zochten we een
pragmatische coach. Een natuurlijke coach met
beide voeten op de grond, corrigerend, motiverend
en vooral reflecterend met herkenbare voorbeelden,
nuances en de impuls om te durven nadenken
om het leiding geven anders aan te pakken.
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Maarten is een heel boeiende
spreker die elke deelnemer van
begin tot einde weet te boeien en
continu betrekt in het verhaal. De
lessen en tips die we krijgen, lijken
zo logisch en correct, dat je ze direct
kunt maar ook wílt toepassen.

De Acta Managementopleiding
leerde ons hoe om te gaan met
dergelijke kwesties en aan te
pakken en te veranderen wat
we zelf in de hand hebben.
Ruben Cremmery
Directeur Heijmans Bouw Kortrijk

Christophe Kerkhof
Cluma Engineering

Ik zou de gevolgde Acta-opleiding niet
zozeer een opleiding noemen maar
een ongelooflijk boeiende levensles, die
niet alleen op professioneel vlak maar
ook in het privé van toepassing is.
Gezien iedereen een soort manager is, elk voor
zichzelf en sommigen ook t.a.v. medewerkers, is
deze opleiding zeer nuttig voor héél veel mensen.
Daarom hebben wij bepaalde onderdelen van de
opleiding niet alleen door de managers laten volgen,
maar ook door elke bediende. Je leert er niet alleen
jezelf, maar ook je collega’s beter door kennen.

in het verhaal. De lessen en tips die we krijgen, lijken zo
logisch en correct, dat je ze direct kunt maar ook wílt
toepassen. Je wordt niet overdonderd met ‘noemeloze’
theorie, neen, dit is praktijk en werkelijkheid ‘pur sang’.
Maarten weet een sfeer te scheppen waarbij iedere
deelnemer zich volledig bloot geeft en open stelt
voor de nieuwe materie. Ik heb deze opleiding al
aan tal van vrienden en collega’s aangeraden.

Na de fusie tussen Heijmans Bouw
Bilzen en De Coene Construct uit Kortrijk
was duidelijk dat we nood hadden
aan een gemeenschappelijke taal.
Onze mensen klagen wel ‘ns van minder
effectieve en minder efficiënte vergaderingen,
van afspraken die verkeerd of niet nagekomen
worden, van een te hoge werkdruk...

Daar wilden we persé iets aan doen en we
deden een beroep op de diensten van Acta,
meer bepaald de Acta-opleiding.
Het leerde ons hoe om te gaan met dergelijke
kwesties en aan te pakken en te veranderen
wat we zelf in de hand hebben.
Vorig jaar volgde een eerste gemengde groep
de cursus, dit jaar is een tweede en derde groep

Als sommigen dan glimlachend het magische woord

begonnen. Een bewijs hoe tevreden we zijn

‘pygmalion’ uitspreken weet ik direct hoe laat het is …

van het maatwerk van Maarten en Benoit.

waarbij we dan snel enkele enthousiaste ervaringen delen.

In die mate dat we Acta Management aanbevelen

“Top Maarten!” en dank voor deze uiterst boeiende

aan elk die zijn bedrijf en zijn personeel

opleiding!”

naar een hoger niveau wil brengen.

Maarten is een heel boeiende spreker die elke deelnemer
van begin tot einde weet te boeien en continu betrekt
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Het kan anders! Hoe? Door iedere
dag opnieuw een afspraak te
maken met onszelf. Met als
doel… onze to do’s, onze taken,
te analyseren en in te plannen.

Taaie onderwerpen worden
bovendien op eenvoudige en
verhelderende wijze nader
toegelicht waardoor je on-thespot vaardigheden verwerft
die op professioneel vlak een
meerwaarde zullen betekenen.

Pipa Team
Pigeon Paradise

Ian Somers & Nikolaas Gyselbrecht
China Manager & CEO Pipa

Het gevoel steeds tijd tekort te hebben, is één van
de oorzaken van stress. Het ligt veel aan onszelf.
Wie even zijn dag analyseert zal vaststellen
dat we dikwijls onze dag starten met kleine
taken – die weinig tijd of inspanning vragen – of
met zaken die we graag doen. Terwijl net onze
kernactiviteit – die vaak het gros van onze tijd
opslorpt – blijft liggen of wordt uitgesteld. Zo
komen we in tijdnood, leggen we onszelf onnodige

Makkelijker gezegd dan gedaan… want onder de C-taken

druk op… en krijgen te maken met stress.

van onze job, maar ook privé… evenzeer over het inpassen van

zitten vaak dingen die we net graag doen, maar weinig nut
hebben. Juist deze gaan we voortaan best schrappen!
De vraag is nu… Hoe organiseren we ons? Hoe pakken we het
aan? Dat is wat we leerden in de opleiding ‘Time Management’
bij de trainer van Acta. Door in te gaan op onze taak binnen het
bedrijf, te peilen naar de werksituatie, de problemen die zich
stellen, dingen waar we ons druk over maken tijdens de uitoefening
ons privéleven in onze dagelijkse activiteiten… trachtte Maarten

De managementopleiding aangeboden door ACTA
is een ware ontdekkingsreis doorheen de vele
aspecten die nauw verweven zijn met de wereld
van het bedrijfsleven. De cursus behandelt een
brede waaier van onderwerpen waarbij zowel
de theoretische benadering en het algemene
kader als de vertaling van deze theorie naar de
dagelijkse praktijk uitgebreid aan bod komen.
Deze kruisbestuiving maakt dat de deelnemers
gedurende de verschillende opleidingsdagen
steeds weer opnieuw een boeiend en
uitdagend parcours bewandelen.

Taaie onderwerpen worden bovendien op eenvoudige
en verhelderende wijze nader toegelicht waardoor
je on-the-spot vaardigheden verwerft die op
professioneel vlak een meerwaarde zullen betekenen.
Je wordt voortdurend aangemoedigd jezelf als
manager heruit te vinden en de algemene werking
van je bedrijf op kritische wijze in vraag te stellen.
Maarten Azou houdt u als het ware een spiegel voor
waaraan je je eigen werkwijze kan toetsen, met
als resultaat vernieuwde inzichten en technieken
die meteen toegepast kunnen worden.

Het kan anders! Hoe? Door iedere dag opnieuw een

inzicht te verkrijgen in de persoonlijke situatie van de deelnemers

afspraak te maken met onszelf. Met als doel… onze

aan de opleiding. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk

Met zijn deskundige en creatieve aanpak weet hij de

to do’s, onze taken, te analyseren en in te plannen. Dit

werd getracht onze individuele activiteiten onder te brengen in

deelnemers bovendien steeds aangenaam te verrassen.

impliceert: prioriteiten stellen. Onze activiteiten gaan

A-B-C-taken… om zo de persoonlijke ‘prioriteiten’ vast te leggen,

Acta biedt u het kompas dat iedere avonturier

onderbrengen in A-B-C taken. Wat neerkomt op het

en deze voortaan vooraf in te ‘plannen’. Met als beoogd resultaat:

nodig heeft op zijn ontdekkingsreis.

plannen, delegeren en elimineren van onze taken. Waarbij

onze persoonlijke productiviteit optimaliseren en verhogen.

we onze A-taken - die de kernactiviteit uitmaken en
prioritair zijn – gaan inplannen, en eerst gaan aanpakken.

Timemanagement is een attitude die we onszelf moeten aanleren.

Onze B-taken – die eerder ondersteunend zijn, dus

Idealiter, zelfs toe verplichten! De praktijkervaring, de (persoonlijke)

wel vaak noodzakelijk, maar niet de belangrijkste –

tips, het enthousiasme waarmee de trainer deze opleiding

delegeren, uitbesteden of naar de 2e plaats verdringen.

brengt… werken aanstekelijk en uitdagend om dit voortaan ook

Terwijl we de C-taken – die niet belangrijk zijn, zelfs

daadwerkelijk zelf te gaan toepassen, wat finaal ook het doel is

weinig of geen voordeel opleveren – gaan elimineren.

van deze opleiding. Heel leerrijk en praktijkgericht. Gewoon… top!
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De aanstekelijke manier
van trainen alsook de down
to earth approach, zorgden
ervoor dat we intern
dezelfde taal begonnen te
spreken, er een drive kwam
om zaken te proberen in
de praktijk waardoor de
resultaten niet uitblijven.
Tom Bossuyt
Gedelegeerd Bestuurder Bossuyt Winkelinrichting

De no-nonsense stijl sprak me vanaf het
begin aan. De persoon die de training
komt ‘verkopen’, geeft ook zelf de
training en doet nadien de opvolging.
Doordat collega’s ondernemers
enthousiast waren over de training
en we intern op zoek waren naar
trainingen voor ons managementteam,
schreven we in op een programma dat
aan onze noden werd aangepast.

De aanstekelijke manier van trainen alsook de
down to earth approach, zorgden ervoor dat
we intern dezelfde taal begonnen te spreken,
er een drive kwam om zaken te proberen in de
praktijk waardoor de resultaten niet uitblijven.
Door de concrete cases, de handige kaarten en de
verplichte presentaties over de zaken die we hebben
toegepast tussen twee trainingen, heb je niet het
risico het gevoel te krijgen dat je bij vele trainingen
krijgt: interessant op de dag van de training maar
de dag erna toch weer in hetzelfde ritueel.
We proberen er intern de drive in te houden en
hebben nu enkele refresh-sessies ingepland om
het vuur warm te houden en zoveel mogelijk
de aangegeven tools eigen te maken.
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Acta toont niet hoe je een
bedrijf moet runnen maar legt
wel uit hoe je een bepaalde
actie die je wil uitvoeren moet
aanpakken.
Robin Maes
CEO MR Group

Voor de leidinggevenden binnen het bedrijf was het
een confrontatie met wat ze konden verbeteren maar
ook een bevestiging waar ze al goed bezig waren.

Acta management… een
must have done voor ieder
bedrijf die zijn medewerkers
wil laten groeien.
Bénédicte Soenen
Soenen Golfkarton

Ikzelf als bedrijfsleider heb aan mijn zwakke punten kunnen

Soenen Golfkarton is een groeibedrijf in een snel
veranderende wereld. We beseften dat de aanpak
van gisteren niet meer deze is van morgen.
Wat begon als een opleiding voor ons
salesteam, groeide al snel uit naar onze andere
afdelingen. Gewoon omdat het zo goed is, zo
direct implementeerbaar, zoveel energie geeft.

bijschaven.

Resultaat: we spreken allen dezelfde taal.

De trainer van Acta heeft geduld en heeft een luisterend oor
naar de situatie binnen het bedrijf om alles goed in te schatten.

Niet alleen de inhoud was TOP, maar ook over Kevin
die ons begeleidde was onze groep het unaniem
over eens. Hij brengt het met zoveel enthousiasme,

Net door de tailored approach
konden we op een geestige
manier ontdekken wat voor onze
mensen en het bedrijf anders
kan; zonder eigen waarden
en ideeën opzij te zetten en
samen successen te boeken.

Het Acta team bruist van talent
en professionaliteit. Dankzij de
kennis en passie voor hun vak
heeft het Skylux team grote
stappen vooruit gezet op vlak
van persoonlijke ontwikkeling en
time- en people management.

Mathias Vandaele & Jan Masschelein
Zaakvoerders Hectaar

Jean Glorieux
Gedelegeerd Bestuurder Skylux

Begin dit jaar sprongen we samen met Kevin
en ons team in een volledig opleidingstraject;
‘Time Management’, ‘People Management’
en ‘Insights’. Enthousiast en confronterend,
uitdagend en inspirerend.

Het Acta team bruist van talent en
professionaliteit. Dankzij de kennis en passie
voor hun vak heeft het Skylux team grote
stappen vooruit gezet op vlak van persoonlijke
ontwikkeling en time- en people management.

Met praktische en toepasbare handvaten brachten deze

Dit zijn doorheen de jaren telkens opnieuw cruciale aspecten

sessies meteen waarde in onze onderneming. Met de tools

in onze organisatie gebleken, met een directe impact op de

en cases kwamen we, met het team, tot enkele inzichten.

teamwerking en cultuur. “Continious improvement” is een term

Zo kunnen we met kleine ingrepen effectiever en fijner

die vaak in productie omgeving wordt gebruikt en dit geldt

samenwerken in een uitstekende sfeer.

evengoed voor elk individu als voor het voltallige team, of
zoals men het vaak ook omschrijft als “levenslang leren”. Acta

op maat van het bedrijf, luistert naar wat we nodig

is hiervoor dé partner bij uitstek!

hebben, speelt in op zaken die zich voordoen.
Acta management… een must have done voor ieder
bedrijf die zijn medewerkers wil laten groeien.
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Dankzij de kracht, het
enthousiasme en de kennis
van de opleiding zitten onze
medewerkers vol energie
om terug aan de slag gaan
en de aangeleerde tools te
gebruiken op het werk én
in hun privé-leven, wat ons
bedrijf ten goede komt.

Opleiding op álle levels.
Hiervoor doen we steeds een
beroep op het Acta-team.
Voor ons zijn er geen betere
opleidingen op de markt.
Alexander Vanlerberghe
CEO Aqualex

Acta leerde ons een nieuwe taal
spreken. Het team van Claerhout
begrijpt mekaar nu nog beter.
We worden er elke dag sterker
door en groeien met rasse
schreden. Bedankt Acta!

De manier waarop Acta
Management de sessies
brengt, voelt niet aan als de
zovéélste vooraf ingestudeerde
managementtraining op rij.
Tom Buyse
Bestuurder Horizon VZW

Jef Wilmots
Gedelegeerd bestuurder Claerhout Aluminium

Jeroen Beeuwsaert
Gedelegeerd Bestuurder Beeuwsaert Construct

Ik ben in contact gekomen met Acta Management
via een vriend, collega ondernemer. Na een eerste
contact had ik direct een goed gevoel, maar ik wist
dat mijn vennoot hiertegen wat sceptischer stond.
Echter, na een overleg tussen Maarten en Didier,

Het is onze absolute ambitie dat onze mensen,
onze ‘amigEAU’s’, een homogene ploeg
vormen en één en dezelfde taal spreken.
En, zeker bij een snelle groei, streven we
ernaar dat iedereen op een uniforme manier
leiding geeft en met elkaar omgaat.

Met onze kleine organisatie Horizon, zijn we op
enkele jaren tijd uitgegroeid tot de stevige werking
van een gemiddelde KMO. Tijdens deze groeifases
hebben we verschillende problemen moeten
aanpakken.

Claerhout Aluminium kiest er resoluut voor om het
meest geprofessionaliseerde projectbouwteam te
zijn dat samen met haar partners esthetische en
slagwaterdichte aluminium oplossingen realiseert
aan de schil van het gebouw. Dit is alleen mogelijk
door als team opperbest te communiceren en
alle neuzen in dezelfde richting te laten wijzen.

werd duidelijk dat de opleiding van Acta voor alle
medewerkers in ons bedrijf een grote meerwaarde

Hét motief waarom we op Acta een beroep doen want

was. Ondertussen worden in alle afdelingen jaarlijks

wij zetten enorm in op opleiding. Opleiding op álle levels.

Gedurende een 12-tal maanden heeft Acta ons begeleid

opleidingen georganiseerd, tot grote tevredenheid van

Hiervoor doen we steeds een beroep op het Acta-team.

op een leerrijk traject. We leerden één taal spreken die

alle medewerkers en onszelf!

Voor ons zijn er geen betere opleidingen op de markt.

ons elke sessie stapsgewijs dichter bij ons doel bracht. Een

Zelfs de meest opgeleide managers leren er nog van.

TOP-team. Tot op vandaag grijpen we nog regelmatig

Zonder de opleidingen van Maarten en zijn team

terug naar de opleidingsdocumenten om af te toetsen hoe

stond Aqualex vandaag niet waar het nu staat!

we een bepaalde situatie best aanpakken.

Met het volledige team hebben we het volledige
basistrainingenpakket van Acta Management doorlopen.
Daarna zijn we een stap verder gegaan en hebben we onze
problemen open en bloot aan Maarten uitgelegd. Maarten
luistert, analyseert en begrijpt onze problemen. Hij gaat met
ONZE problemen aan de slag. Bij de volgende sessie komt
Maarten met een aantal tools. In samenspraak met het team,
kiezen we voor ons de meest haalbare tools. De tools die

Ik ben enorm trots op wat we als team gerealiseerd

ons aangereikt worden, zijn voor het ganse team haalbaar

hebben en ben ervan overtuigd dat we op de goede weg

en implementeerbaar. Op heel korte termijn en met een

zijn. Klaar voor wat de toekomst ons brengt.

minimale investering aan tijd, modereert Maarten onze interne
onenigheden over het implementeren van tools. Met behulp van
Acta Management slaagden we erin om onze groeipijnen op een
heel praktische, kordate en diepgaande manier op korte termijn
te genezen. We zijn blij dat we op Maarten kunnen rekenen
wanneer een probleem opduikt!
Schitterend!
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Geen zware theorieën, maar de
vele praktijkvoorbeelden leidden
tot het creëren van een grotere
zelfkennis alsook tot het creëren
van een nog hechtere groep,
ook onder broers en zussen.

Aan de hand van de juiste
vragen, heeft onze coach ons
tot zeer waardevolle inzichten
gebracht, zelfs over gewoontes
die we nooit eerder in vraag
gesteld hadden.

Als team leerden we elkaar nog
beter kennen en waarderen.
Mede door de vlotte,
enthousiaste en interactieve
manier van aanpak waren de
dagen heel aangenaam en
waardevol om te volgen!

Bruno Vantomme
Managing partner Notius

Elien Pieters
CEO Gediﬂora

Désirée Libeert
HR Director Libeert

Via ons netwerk van familiebedrijven, hoorde ik
voor het eerst van Acta. Open minded, actiegericht,
doeltreffend, flexibel, luidden de getuigenissen.
Woorden die ons als muziek in de oren klonken. Ons
uitgangspunt was een aantal sessies te organiseren
om als management nog beter op elkaar

delen vanuit de praktijk waarbij de kers op de taart van het

ingespeeld te geraken en dit vanuit de praktijk.

broers en zussen.

Tijdens de sessies was er ruimte om pijnpunten naar boven

We beslisten al snel om de sessies ook uit te rollen

te halen, te bespreken. Maarten gaf ons die tips en tricks

voor onze leidinggevenden en vervolgens ook voor 3

om een ruimer perspectief te ontwikkelen waarbij het

groepen van bedienden, multidisciplinair samengesteld.

antwoord op de vraag heel evident leek, en dit door het

En wat een succes! Acta is erin geslaagd om nog meer

hanteren van een SMART-communicatiestijl.

entrepreneurship te creëren bij onze mensen waarbij de

traject een sessie Insights is, subliem!
Geen zware theorieën, maar de vele praktijkvoorbeelden
leidden tot het creëren van een grotere zelfkennis alsook
tot het creëren van een nog hechtere groep, ook onder

aangereikte tools elke dag actief gebruikt worden.
Door het enorme dynamisme en de interactiviteit van de
sessies, was de motivatie en intentie om de key learnings

Tot slot: actueel zijn flexibiliteit en wendbaarheid dé sleutel

om te zetten in de praktijk ongelooflijk. Een bijkomende

om een organisatie succesvol te maken. Voor die bedrijven

sterkte van Acta is het borgen van de inhoud van de topics.

die willen inzetten op de ontwikkeling van deze en nog vele

Alle sessies samen vormen 1 rode draad, bij de start van

andere soft skills, is Acta dé partner bij uitstek!

We zijn begonnen aan ons parcours bij Acta
Management met een aantal uitdagingen
waar we geen pasklaar antwoord op hadden.
Aan de hand van de juiste vragen, heeft onze
coach ons tot zeer waardevolle inzichten
gebracht, zelfs over gewoontes die we nooit
eerder in vraag gesteld hadden.

De opleiding van acta was een zeer goede
opfrissing. Het zorgt ervoor dat een aantal
belangrijke vaardigheden weer top of mind
zitten en dat we op bepaalde aspecten meer in
beweging zijn gekomen.
Als team leerden we elkaar nog beter kennen en
waarderen. Mede door de vlotte, enthousiaste en
interactieve manier van aanpak waren de dagen heel
aangenaam en waardevol om te volgen!

We hebben nu een veel ruimere blik gekregen op
onze werking. En dankzij de puzzelstukken die ons
team meegekregen heeft, kunnen we ons kantoor
de volgende jaren naar een hoger niveau tillen.
De sessies hebben onze verwachtingen dan ook
ruimschoots overtroffen.

elke nieuwe sessie kan elke deelnemer zijn ervaringen
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Er was veel interactie,
uitwisseling van tips en
tricks, korte oefeningen
in groep om even te
brainstormen ... Ook
het gebruik van het
persoonlijk actieplan
vind ik een meerwaarde.
Olivier Ramont
Zaakvoerder Ora Group

Persoonlijk voor mezelf heb ik
vooral onthouden om je dag
niet onmiddellijk met mails te
starten maar met bijzondere
taken, de zogezegde A-taken.
Ik zet mijn mailbox altijd op
offline en bepaal zelf wanneer
ik mails laat binnenkomen.
Olivier Ramont
Zaakvoerder Ora Group

Ik merkte dat veel van mijn consultants
worstelden met het beheer van hun mails
van hun klanten, prioriteiten stellen,
focus houden … Een dag heeft maar 8
uur maar het is belangrijk om die 8 uur
zo efficiënt mogelijk in te vullen zonder
constant “gestoord” te worden.
Bij ORA hechten wij veel belang aan
het welzijn van werknemers, we doen
dit niet alleen bij onze klanten maar ik
vind dat we zelf een voorbeeldfunctie
hebben in hetgeen we doen.

Via-via kwam ik in contact met Acta management,
meer bepaald met Kevin Vanhoutte. Kevin begreep
onmiddellijk wat mijn noden waren voor mijn mensen
en ging hier onmiddellijk mee aan de slag.
Ik zit zelf ook een stuk in de opleidingswereld
(veiligheid) en vind het belangrijk dat de mensen
na de opleiding “iets bijgeleerd” hebben.
De voorbereiding verliep vlekkeloos en de opleiding
werd een stuk op maat van ORA uitgewerkt.
Tijdens de opleiding zelf merkte ik direct dat Kevin
een spontane kerel is met pakken ervaring. Kevin
stond vroeger zelf jarenlang in het bedrijfsleven
en kende de valkuilen als geenander.
Persoonlijk voor mezelf heb ik vooral onthouden om
je dag niet onmiddellijk met mails te starten maar met
bijzondere taken, de zogezegde A-taken. Ik zet mijn
mailbox altijd op oﬄine en bepaal zelf wanneer ik
mails laat binnenkomen. Zaken die misschien evident
lijken maar ik wist dit niet, tot na deze opleiding.
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Acta is een aanrader voor
iedereen, om het even welke
functie. Ieder persoon kan
er iets van opsteken.
Anne-Soﬁe Doornaert
Gedelegeerd bestuurder Savic

Ik kan Acta alleen maar
aanprijzen zowel op
persoonlijk als professioneel
vlak. Kevin heeft ons alvast
een nieuwe/extra boost
gegeven en nog meer zin
om te scoren in onze job.
Sylvie Anraed
Bestuurder Experza

Goed gevulde interessante dagen met een
evenwichtige afwisseling tussen theorie
& praktijk die direct bruikbaar is op de
werkvloer. Je krijgt meer inzicht over je
collega’s en hoe je zaken moet aanpakken.
Acta is een aanrader voor iedereen,
om het even welke functie. Ieder
persoon kan er iets van opsteken.
Het aangename is ook de super enthousiaste
docent die de groep direct op drijf krijgt.
Eens je een sessie gevolgd hebt smaakt
het gewoon naar meer …

Ik herinner me nog goed begin dit jaar
dat Kevin Vanhoutte langs kwam met de
voorstelling van Acta en hun diensten.
Voor mij is een eerste indruk en gesprek van groot
belang en ik voelde meteen dat de klik er was.
We hebben het contract diezelfde dag afgesloten
voor 3 sessies, waarvan 2 opleidingen in sales
en dan onze laatste in time management.
Aangezien we met 6 ervaren commerciële
medewerkers werken, lag de lat uiteraard hoog.
1 voor 1 waren we na elke sessie razend enthousiast, we
hebben -wat we voordien nooit gedacht hadden- onze
aanpak op verschillende vlakken veranderd en kunnen
met zekerheid bevestigen dat die nog meer opbrengt.
Op vandaag blijven we in team verder werken
aan nieuwe concepten nav onze meetings die
we kunnen toepassen in het dagelijkse leven.
Ik kan Acta alleen maar aanprijzen zowel op
persoonlijk als professioneel vlak. Kevin heeft
ons alvast een nieuwe/extra boost gegeven
en nog meer zin om te scoren in onze job.

De aanpak van acta is
geweldig, where work meets
fun. Uiterst interessante
inzichten en direct bruikbare
tips and tricks komen aan bod
in een onbezonnen sfeer.

Een geslaagde opzet, de ACTA
sessies, dewelke we in de
volgende jaren verder zullen
uitrollen in onze organisatie
in samenwerking met ACTA
Management.

Sam Lepoutre
Zaakvoerder Dagmaat

Bavo Vanhalst
Bestuurder Supra Bazar

Voor ons is het van uiterst groot belang om
een uitstekende service te voorzien. De sessies
helpen om onze talenten verder te polijsten
en om het beste in iedereen naar boven te
halen, en zo onze dienst naar de klant nog te
verbeteren.

Voor Supra Bazar was de impact van de ACTA
opleiding vanaf de eerste sessie voelbaar.
Bewuster omgaan met communicatie, alsook
met de manier waarop te communiceren. Op
een bijna natuurlijke wijze werd iedereen die
deelnam aan de sessies zelf op zijn/haar beurt
een coach.

De aanpak van acta is geweldig, where work meets
fun. Uiterst interessante inzichten en direct bruikbare
tips and tricks komen aan bod in een onbezonnen
sfeer. De opleiding geldt eveneens als toffe
teambuilding.

De vele wijsheden vonden hun weg doorheen onze
organisatie en met meer structuur kregen (interne)
overlegmomenten, vergaderingen en de volledige
onboarding procedure vorm.

We leren onszelf en elkaar beter kennen waardoor
ieder op zich en ook het team als geheel grote
stappen vooruit kan zetten.

Voor mij persoonlijk werd mijn eigen manier van
communiceren, en de kennis het kunnen luisteren naar
de mensen rond me, naar een hoger niveau gebracht.
Dagelijks wordt er wel eens verwezen naar het al dan
niet SMART zijn van een taak of project of de insights
kleuren.
Een geslaagde opzet, de ACTA sessies, dewelke we
in de volgende jaren verder zullen uitrollen in onze
organisatie in samenwerking met ACTA Management.
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Realistisch, enthousiast, no nonsens
en fun zijn voor mezelf en het
Nerva-Koraton team basisprincipes
waarmee ik de opleiding kan
samenvatten en zijn tevens principes
die perfect aansluiten bij ons bedrijf.

De sessie met Acta zette voor mij
weer even “de puntjes op de i”. Ten
volle overtuigd dat mijn investering
van een namiddag met ACTA me
een veelvoud aan waardevolle
uren zal terugschenken.

Erik Geerts
commercieel directeur - Nerva Koraton

Peter Verbrugge
CEO Sadef Proﬁle Solutions

Dagelijks worden we overspoeld met trainingen
en opleidingen. Eerlijkheidshalve… duur en
weinig meerwaarde. Acta raakte “mijn snaar”
toch op een andere, speciale manier. Het
realistisch positivisme van Kevin gaf direct
een klik tijdens ons verkennend gesprek.

bevestigen dat onze medewerkers mooie stappen
gezet hebben. De tips en tricks worden nog steeds
frequent toegepast binnen ons bedrijf.
Onder de collega’s leeft zelfs het principe om onze
actiepunten in de toekomst op regelmatige basis
levendig te houden tijdens korte refresh momenten.

Iedereen kent vele waarheden. Vele quotes zijn
vanzelfsprekend. Maar even tijd te kunnen nemen
met een management-groep onder de deskundige
coaching van Acta. Om die ingesluimerde kennis
weer op scherp te zetten was een opsteker
van formaat voor onze sterk gedifferentieerde
équipe. Het begrip “time management”
staat sterker dan ooit op de Sadef-kaart.

Snel kwam deze realistische en positieve aanpak tot
uiting in de opleiding. Direct zat het snor en voelden
onze mensen zich op hun gemak bij Kevin. No
nonsens, to the point en rekening houdend met de
verschillende personen en persoonlijkheden in onze
groep.

Voor mezelf, toch al enige jaren ervaring in de
commerciële leiding, was de opleiding meer dan
een opfrissing, het enthousiasme van Kevin werkt
aanstekelijk.

Op een enthousiaste en soms ludieke manier
werden we meegenomen doorheen de
basisprincipes van de zakelijke communicatie. Ik kan

Realistisch, enthousiast, no nonsens en Fun zijn voor
mezelf en het Nerva-Koraton team basisprincipes
waarmee ik de opleiding kan samenvatten en
zijn tevens principes die perfect aansluiten bij ons
bedrijf.

Een ervaren managementteam zit niet op
een “academische zitting” te wachten.
De trainer had dit van bij het begin van de sessie
door en zorgde dat het volledige team meteen
aan boord was voor een boeiende namiddag.
Time is precious. We springen er echter niet
altijd zo mee om. De dagelijkse push en
rush zorgen er vaak voor dat we ons laten
meezuigen in het operationele van iedere
dag. Snel nog dit brandje blussen, rap ook
nog die meeting of “conf call” erbovenop.
Voor je het weet is de dag en ook de week voorbij.
Onvoldoende tijd vrijmaken om op lange termijn
te denken en te werken is een gekende valkuil
en toch trappen we er als ervaren managers
maar al te vaak/ graag in. De sessie met Acta
zette voor mij weer even “de puntjes op de i”.
Ten volle overtuigd dat mijn investering van
een namiddag met ACTA me een veelvoud
aan waardevolle uren zal terugschenken.
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Een meer dan geslaagd meerdaags
traject waarbij elke deelnemer nu
heel wat tools in handen heeft om
in verschillende omstandigheden
met een divers team succesvol te
zijn in hun dagelijkse werking.

Gaandeweg bloeide iedereen open
en kwamen hier héél wat topics aan
bod die onze manier van werken
de dag van vandaag nog steeds
beïnvloeden in de gunstige zin.

Stefaan De Vestele
HR Manager Gheeraert

Chris Maes
Zaakvoerder Chrisma

Gheeraert investeert in de ontwikkeling van
zijn mensen. Dit om samen met elkaar in
team te excelleren. Onze partner in deze

Via een vriend werd ik in contact gebracht
met Acta Management. Ik besloot een
bedrijfstraining te organiseren voor het
management en de projectleiders.
Deze trainingsdagen werden georganiseerd op
een externe locatie, weg van onze werkomgeving.
Eerder stonden de meeste projectleiders

begeleiding/opleiding is Acta Management.
Kevin bracht ons leidinggevend team de afgelopen
maanden heel wat inzichten en people skills bij.
Een meer dan geslaagd meerdaags traject waarbij
elke deelnemer nu heel wat tools in handen heeft
om in verschillende omstandigheden met een divers
team succesvol te zijn in hun dagelijkse werking.

weigerachting t.o.v. het initiatief.

Gaandeweg bloeide iedereen open en
kwamen hier héél wat topics aan bod die
onze manier van werken de dag van vandaag
nog steeds beïnvloeden in de gunstige zin.
De coach speelde ontzettend goed
in op onze vragen en wist telkenmale
pragmatische oplossingen aan te reiken.
Een jaar na onze training besloot ik om
een “refresh” sessie te organiseren.
Deze laatste op maat geschreven sessie had mij
er nog meer van overtuigd dat ik een goede keuze
had gemaakt om voor dit traject te kiezen zowel
voor mezelf als ook voor de groei van ons bedrijf.
Via deze weg bedank ik Benoit Leus voor
het luisterend oor en de coaching die
hij mij en mijn medewerkers bood.
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De doelen die
vooropgesteld waren
werden door Acta
meer dan ingelost.
Interactieve gesprekken,
de werkervaring van
Nasilevitch en een
goede planning die
aangehouden werd, zorgt
bij ons voor een veel
efficiëntere werking!

Wij organiseerden onlangs de opleiding
time management en communicatie
binnen ons bedrijf. Ik leerde Kevin (en
Acta management) kennen via een
VOKA-opleiding over time management.
Na die opleiding was ik zo enthousiast
dat ik samen met het management
deze opleiding intern organiseerde.
Sarah Van Dam
HR Cat Solutions

Kevin weet waarover hij spreekt, komt met
concrete voorbeelden en situaties en helpt ons
nog wat verder “doordenken” over de materie.
Intern werden beide opleidingen zeer goed
onthaald, we zijn nu een aantal weken verder
en het blijft wel een topic binnen ons bedrijf.
Het is tevens fijn om collega’s hier concreet
met aan de slag te zien gaan, ook spreken
collega’s elkaar (positief) aan ...
Na de 2 opleidingen werd er besloten om
een vervolgtraject in te plannen dat nog
wat dieper ingaat op concrete cases of
problemen waar we tegenaan lopen.
Ik kijk er alvast naar uit!

Mathias Creus
Zaakvoerder Creus Concrete Solutions
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In projectwerk is communicatie
met alle stakeholders “key”
om succesvol te zijn.
Onze klanten verwachten van
onze projectleiders dan ook een
professionele, gestructureerde
en duidelijke communicatie.

“De begeleiding van acta
over een periode van 6
maanden heeft ons als jong
en snelgroeiend bedrijf
heel erg geholpen om
structuur te brengen.

Bart Dhaene
CEO Vytech

Bert Catteeuw
zaakvoerder Kaster Keukens

De verwachtingen van onze klanten zijn op
gebied van communicatie wel geëvolueerd,
zeker met de hogere complexiteit van projecten
waar we op vandaag mee bezig zijn.
ACTA, onder de vorm van trainer Kevin, had
zeer snel inzicht & grip op de behoefte van
onze organisatie en onze projectleiders.
We hebben een zeer kritisch publiek zien vertrekken
naar de 2-daagse opleiding en hebben een
enthousiast team teruggezien vol goesting en
ideeën om met de tips & tricks aan de slag te gaan.

“De begeleiding van acta over een periode van
6 maanden heeft ons als jong en snelgroeiend
bedrijf heel erg geholpen om structuur te brengen.
Door zowel als bedrijf en individueel beter
georganiseerd te werk te gaan, springen we veel
minder van de hak op de tak. Wat op zijn beurt
heeft gezorgd voor een verhoogde efficiënte, meer
doelgerichtheid en uiteindelijk rust bij iedereen.”
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House of succes

Tevreden klant

•
•
•
•
•

Wij zien onze klanten echt graag
Q for Best in Class
98% komt terug
92% nieuwe klanten via actieve referentie
92% gemiddelde tevredenheid

Opvolging

•
•
•
•
•

Persoonlijke actiepunten worden opgevolgd
Duidelijke debriefinggesprekken
Materie levend houden door refresh momenten
ROI klant maximaliseren
Individuele coaching om traject verder te verdiepen

Ervaring

• Trainers elk minstens 10 jaar Management en Sales-ervaring
• Enorm geëngageerd Acta intern bureau meer dan 35 jaar ervaring
• Vaste Acta-partners, geen freelancers

Ontzorging

•
•
•
•
•
•

House of succes

Tevreden
klant

•
•
•
•
•

Voorbereiding
Peilen naar echte behoefte tijdens gesprek
Is Acta geschikt voor de klant?
Investeren in duidelijke briefings voor de start van het traject
5 weken planning
Administratieve ontzorging en ondersteuning bij KMOportefeuille, Cheques de formation, Alimento,….
Uren op maat van de klant
Locatie vrij te bepalen
Volgorde inhoud aanpasbaar aan actuele noden
Gentlemen’s agreement
Beschikbaarheid van het team

Methodologie

•
•
•
•
•
•
•
•

Heel interactief
Werken met de eigen voorbeelden
Amuseren
Onderlinge teamgeest verbeteren
Gezond assertief
Uitdagingen bespreekbaar maken
Niet vrijblijvend en actiegericht (PAP)
Toegankelijk van CEO tot …

acta waarden

•
•
•
•
•

Betrokkenheid
Vertrouwen
Respect
Ondernemerschap
Positivisme

Opvolging

Ervaring

Ontzorging

Methodologie

acta waarden
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Overzicht klanten
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ACTA Management
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