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Workshop: Junior leidinggeven

De schakel tussen mens en organisatie

INFO

Hoe creëert u op een natuurlijke en prettige manier draagvlak
voor uw ideeën? Hoe zorgt u voor een goede relatie in de
samenwerking, zodat persoonlijke, afdelings- en
organisatiedoelen worden gehaald? 
Aan uw gedrevenheid ligt het niet. U weet wat u wilt. Toch kan
het soms lastig zijn mensen mee te krijgen. Hoe wordt ‘ja’ zeggen
nu ook daadwerkelijk ‘ja’ doen?
In deze inspirerende training staat u als leidinggevende centraal.
U vergroot uw persoonlijke invloed en leert uw omgeving te
inspireren en te motiveren. 

Programma opzet
 •  Wat is beïnvloeden 
 •  Zelfanalyse beïnvloedingsprofiel 
 •  De juiste interactie,
 •  Vaststellen en hanteren van strategieën 
 •  Wederzijdse invloed van perceptie
 •  Effectieve communicatie 
 •  Motiveren en inspireren
 •  Omgaan met weerstanden en conflicten 
 •  Samen succes creëren 
 •  Praktijksituaties en voorbeelden 
 •  Persoonlijk actieplan

Resultaat

Na afloop van deze training:
• Kunt u effectief invloed uitoefenen,
• Bent u in staat om mensen mee te krijgen,
• Bent u in staat om helder en overtuigend te argumenteren,
• Heeft u zicht op uw eigen beïnvloedingsstijl,
• Weet u wat u belemmert om invloed te hebben,
• Kunt u met minder inspanning meer bereiken,
• Bent u zelf de succesbepalende factor.

De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 23-05-2023


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: € 2931,-- 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)

Workshop vanaf 1 dagdeel à € 695,- of 1 dag à € 1390,-
BV&T meerprijs per deelnemer à € 29,-

Openinschrijving (per persoon):

Locatie n.o.t.k.: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht

Arnhem, Helmond en/of Assen

Datum: N.o.t.k.

Duur: 3 dag(en)

Tijdstip: 9:30 tot 16:30 uur

Investering: € 995,--

Aanmelden: Alleen via de WEBSITE!
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