
KNV Taxi Ledenvoordeel cursussen 

Volg NU cursussen en trainingen met korting via uw lidmaatschap van KNV Taxi ! 

KNV Taxi werkt vanaf nu samen met MKB Cursus&training. Zij bieden al geruime tijd 

uiteenlopende cursussen en trainingen aan voor het midden- en kleinbedrijf, tegen een scherp 

tarief. Samen met hen hebben we een pakket trainingen bepaald, waarvan we denken dat deze 

voor u als taxiondernemer interessant kunnen zijn. KNV heeft op de basistarieven een korting 

kunnen bedingen van maar liefst 15%! 

Het gaat om de volgende cursussen en trainingen die voor u als ondernemer of voor uw 

medewerkers interessant kunnen zijn: 

 Succesvol inschrijven op Europese aanbestedingen 

 Management van verandering 

 Leidinggeven en motiveren 

 Financieel management 

 Klantgericht denken en handelen 

 Marktgerichte communicatie 

 Verkoop en acquisitie 

 Onderhandelen 

 Omgaan met lastige klanten en agressief gedrag 

 Overvaltraining 

U zult niet alleen collega taxiondernemers tegen komen maar ook ondernemers uit hele, 

andere sectoren. Mocht blijken dat er voor bepaalde trainingen of cursussen veel animo is, 

dan bespreken we met MKB Cursus&training of we deze ‘taxi specifiek’ kunnen maken. 

Wilt u een cursus of training bedrijfsintern afspreken, dan kan dat ook. Neem in dat geval 

contact op met: Jeanne Dumoulin, (015) 21 91 393. 

De cursussen en trainingen worden op verschillende data en op verschillende locaties in heel 

Nederland gegeven door ervaren trainers en opleiders. De aanpak kenmerkt zich door de 

woorden: praktisch, direct toepasbaar en theoretisch to-the-point. De trainingen zijn sterk 

gebaseerd op de principes van ‘learning by doing’ en ‘learning on the job’. Tijdens onze 

trainingen wordt de (beknopte) theorie toegepast door de deelnemers en geoefend in 

rollenspellen of in situaties uit de eigen praktijk van de deelnemers. Hierbij krijgen zij direct 

feedback op hun aanpak. Op deze wijze leren de deelnemers concreet door te oefenen. Door 

het oefenen van echte situaties uit de werkpraktijk van de deelnemers wordt de effectiviteit 

vergroot. 

 


