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Workshop: Assertief leidinggeven

De schakel tussen mens en organisatie

INFO

U wilt met meer zelfvertrouwen uw team leidinggeven en uw
aandachtspunten tijdig signaleren. Graag wilt u uw
medewerkers aan kunnen spreken op hun gedrag en daarbij de
conflicten niet uit de weg gaan. Als leidinggevende moet u ook
regelmatig knopen doorhakken en grenzen stellen, ~rots in de
branding~ dus duidelijk zijn. Kortom door assertief optreden
schept u als leidinggevende duidelijkheid en een sfeer van
vertrouwen.

Programma opzet
 •  Inzicht krijgen in uw drijfveren,
 •  Zelfbewuster op te treden, 
 •  Assertief optreden en communiceren,
 •  Het achterhalen gedragingen, 
 •  Assertief gedrag,
 •  Bewuste keuzes helder communiceren,
 •  Omgaan met verschillende belangen.

Resultaat

Als leidinggevende moet u voldoende tools in handen krijgt om
op een natuurlijke manier te kunnen handelen. In onze optiek is
assertiviteit op een acceptabele manier uw grenzen kenbaar
maken, zonder dat u daarbij iemand over het hoofd ziet.
Niemand passeren dus niet subassertief of agressief, maar met
de juiste interactie ~assertief~. U leert de belangrijkste
assertiviteitsvaardigheden in de praktijk te brengen. Hierbij krijgt
u van de docent uw persoonlijke do's and dont's. ~Actieplan~

De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 24-05-2023


BV&T staat voor:

In de workshop vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en rollenspelen
vormen de basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluiten de onderwerpen in de training direct aan bij uw
dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer resultaat na de
training. U zult de omgang met de docent/trainer als zeer
prettig ervaren.

De praktijksituatie van de cursist, positie, werk- en
omstandigheden is medebepalend voor de inhoud van het
traject en de vormgeving van het totale traject. Stages en
andere oriënterende trajecten of activiteiten buiten het lokaal
kunnen onderdeel zijn van de doelstelling / programma.

Bedrijfstraject (In-Company):

Vanaf: € 3241,-- trajectkosten per groep

Deelnemerskosten: p.p. zichtbaar op offerte!

In-company vanaf: 1 t/m .. deelnemer(s)

Uw doelstelling: wordt vooraf besproken

Aantal dagen /  dagdelen: 6 (3 uren per dag)

Openinschrijving (per persoon):

Lage kosten hoog rendement, maximaal aansluiten op uw

praktijk. Nadat u zich heeft aangemeld nemen wij contact

met u op.

Kosten: €695,- excl. BTW en dagarrangement à € 39,-.
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