
Even voorstellen: MMC Training, 

Coaching en Advies. Onze zeer ervaren 

trainer-coaches en adviseurs bieden 

optimale expertise op het gebied van 

organisatie- en opleidingsvraagstuk-

ken. Dankzij onze jarenlange ervaring 

hebben we veel kennis van de rol van 

manager en medewerker binnen een 

dynamische werkomgeving. Wij zijn  

in staat deze kennis op uiterst doel- 

treffende wijze als advies of training  

te kunnen overdragen. Hierbij gaan we 

uiteraard voor maximaal rendement!

Ons Doel
De MMC methodiek speelt in op de benodigde 

vaardigheden maar ook op het vereiste gedrag van 

de cursist. Wij maken uw medewerkers bewust van 

niet-constructief gedrag en werken samen met hen 

naar onbewust positief gedrag dat meer succes en 

werkplezier oplevert!

Onze Werkwijze
Geen enkele organisatie is hetzelfde. Daarom 

begint iedere oplossing die MMC biedt, met een 

zorgvuldige analyse door één van onze trainer- 

coaches. Iemand die de opleidingsbehoefte van 

uw organisatie grondig inventariseert, evalueert en 

u mede op basis hiervan een gericht advies geeft. 

Ook kan één van onze mensen samen met u naar 

uw organisatie kijken en eventuele verbeterpunten 

inzichtelijk maken. Dit leidt tot een concreet advies. 

Een advies dat rekening houdt met de aard van de 

activiteiten, de organisatiecultuur, de kwaliteiten 

van uw medewerkers en hun ontwikkelingsniveau. 

Tevens worden de organisatieomstandigheden, de 

doelstellingen en uiteraard het werkveld waarin 

wordt geopereerd in dit advies meegewogen.  

Pas als al deze zaken in kaart zijn gebracht, komt 

een trainingsconcept of adviesconcept in beeld, 

gebaseerd op een effectieve vorm en inhoud én 

beantwoordend aan het gestelde uitgangsdoel.

MMC als  
organisatie

Muys Management Center 

Akeleibaan 3 

2908 KA  Capelle a/d IJssel

010-284 96 37

www.mmcenter.nl

info@mmcenter.nl

MMC streeft ernaar om het talent en de vaardigheden 
van medewerkers van organisaties,  bedrijven en 

instellingen maximaal te ontwikkelen en te benutten 
om hen zodoende in staat te stellen zich professioneler 
en effectiever in te zetten, met als doel meer resultaat 

van hun werkzaamheden.




