
Met 6 Benen Op De Grond 

helpt je met het toepassen 

en integreren van Behavior 

Management. Een route voor 

echte gedragsverandering, die 

bovenal positief en efficiënt is.
Met 6 Benen Op De Grond heeft binnen 

het aanbod ook de intense en compacte 

workshop ‘Leren van diertraining’.

Gedragsontwikkeling verloopt bij mensen 
en dieren namelijk volgens dezelfde 
basisprincipes. Via het trainen van paarden, 
of andere dieren, zul je de meest effectieve 
technieken voor gedragsverandering zien, 
ervaren en leren toepassen.

Jouw kennis en vaardigheden voor gedrags-
management met mensen worden 
hiermee ijzersterk.

Een unieke leerervaring!

Ook voor
teamuitjes 
met inhoud

Gratis, inspirerend gesprek

in
CONTACT

Patricia van Rooij

info@met6benenopdegrond.nl 

06 - 29 42 69 17



Behavior Management: 
de route naar positieve 
gedragsverandering.

No nonsens, 
met meetbare  
resultaten.



Behavior Management (BM) zet je in als je 

bepaalde aspecten binnen je organisatie 

of afdeling wilt verbeteren. En vooral:  

als je dat met elkaar wilt bereiken. 
 
BM zet je effectief in voor o.a.: 
 
Cultuurverandering.
Output verhoging.
Kwaliteits- of veiligheidsverbetering. 
Vermindering van ziekteverzuim en 
ongevallen.
Betere verkoopresultaten. 
Behalen van duurzaamheidsdoelen. 
 
En altijd voor meer plezier in werk en 

verandertrajecten. 

Waarom kies je voor BM?

Voor bijna alle vraagstukken, knelpunten en 
omgangssituaties in organisaties geldt:  
gedrag van mensen is de basis. 

Met onze BM-trainingen leer je hoe 
gedrag tot stand komt en hoe het positief 
veranderbaar is. BM is theoretisch, 
praktisch en degelijk onderbouwd 
gedragsmanagement.

BM is 

Meetbare, positieve gedragsverandering.
Interventies vanuit een wetenschappelijk 
model.
Makkelijk te leren.
Bijkomstig: BM ontwikkelt sterk leiderschap!



scan mij

Welke BM is geschikt voor jou?

Organizational Behavior Management - OBM

Voor jou als leidinggevende samen met je 
medewerkers. 
Voor overheid samen met burgers.

Young Behavior Management - YBM

Voor jou als leerkracht of begeleider samen 
met je kinderen.

Animal Behavior Management - ABM

Voor jou als dierhouder met huis- of 
landbouwdieren.

Personal Behavior Management - PBM

Bij jou thuis, met je partner, kinderen of 
huisdieren. Zelfs voor je persoonlijke doelen.

BM
uitgelegd in 
5 antwoorden


