Training

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

Resultaat

Programma

• Je hebt een helder beeld van je eigen beïnvloedingsstijl en het
effect daarvan op anderen
• Je herkent en speelt effectief in op beïnvloedingsstijlen van de
ander
• Je zet je eigen verbale en non-verbale communicatie bewust in
• Je wisselt flexibel van beïnvloedingsstijl naar gelang de situatie
• Je creëert blijvende betrokkenheid bij je medewerkers
• Je krijgt meer voor elkaar met minder inspanning
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Doelgroep
Je wil je verder ontwikkelen op het gebied van leidinggeven. Je
geeft leiding aan een team of gaat dat in de toekomst doen. Je wil je
omgeving op een zo positief mogelijke wijze beïnvloeden en bent op
zoek naar een training die je helpt effectief contact te maken met je
gesprekspartners.

Duur, data en plaatsen
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda,
Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: wo 19 jun – wo 26 jun – wo 3 jul 2019
Training: vr 20 sep – vr 27 sep – vr 4 okt 2019
Training: wo 20 nov – wo 27 nov – wo 4 dec 2019
Training: vr 13 mrt – vr 20 mrt – vr 27 mrt 2020
Training: wo 1 apr – wo 8 apr – wo 15 apr 2020
Training: do 11 jun – do 18 jun – do 25 jun 2020
Maximale groepsgrootte: 12 personen
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Kenmerken van beïnvloeden
Zelfanalyse beïnvloedingsprofiel
Beïnvloedingsstijlen en drijfveren voor gedrag
Contact maken met de ander
Flexibel gedrag: vaststellen en hanteren van alternatieve
strategieën
Wederzijdse invloed van perceptie en waarneming op de
interactie
Effectief communiceren
Omgaan met macht en invloed
Motiveren en inspireren: hoe doe je dat?
Omgaan met weerstanden en conflicten
Samen succes creëren
Praktijksituaties en -voorbeelden
Persoonlijk actieplan

Studiewijze
Voorafgaand aan de training krijg je toegang tot de interactieve
ICM-leeromgeving en vindt een online intake plaats. Je bekijkt de
ICM-videoserie Effectief Beïnvloeden voor leidinggevenden en brengt
je persoonlijke doelen in kaart. Hierdoor start je optimaal voorbereid
aan de training en is er in de bijeenkomsten extra gelegenheid
voor praktijkgericht leren en te werken aan de ontwikkeling van
je beïnvloedingsstijl. Je leerdoelen staan centraal tijdens de
bijeenkomsten. Je krijgt praktische handvatten aangereikt en oefent
met beïnvloedingstechnieken gebaseerd op situaties uit je eigen
praktijk.
Aan het einde van de training stel je een persoonlijk actieplan op dat je
helpt het geleerde in je praktijk toe te passen. Ook na de training hou
je onbeperkt toegang tot het materiaal op de ICM-leeromgeving.
Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICM-certificaat.

Investering
De investering bedraagt € 1.495.
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud, bekijk de website voor actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/ebvl
Deze training biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

