Effectief Beïnvloeden

Communicatievaardigheden

3 Dagen

Ook in de Virtual Classroom beschikbaar
Je gedrag en communicatiestijl bepalen hoeveel je voor elkaar krijgt
bij anderen. Maar ben je je bewust van je stijl? Kun je je stijl flexibel
inzetten afhankelijk van de situatie en je gesprekspartner? En hoe
vergroot je je invloed?

Kenmerken
Studieduur: 3 dagen
Investering: € 1.395
Aantal locaties: 17

Tijdens deze training leer je hoe je op natuurlijke wijze je invloed
vergroot. Hoe je draagvlak creëert, gebruikmakend van je eigen
kracht en met respect voor de ander. Zo krijg je mensen sneller mee,
win je aan vertrouwen, breng je je ideeën en standpunten helder
over en ben je in staat om anderen te motiveren.

Unieke voordelen
• In een kleine groepssetting leer je van en met elkaar
• Begeleiding door een zeer ervaren gedrags- en
communicatietrainer

• Langetermijneffect door een persoonlijk actieplan

Resultaat
Je
	 wordt je bewust van je eigen stijl en het effect daarvan op
anderen
Je
	 ontdekt welke stijlen je meer kunt ontwikkelen
Je
	 krijgt inzicht in wat een situatie van je vraagt
Je
	 leert draagvlak te creëren op natuurlijke wijze
Je
	 leert je omgeving te inspireren en motiveren
Je
	 krijgt meer voor elkaar met minder inspanning
Je
	 vergroot je invloed op anderen en je omgeving
Je
	 vergroot je effectiviteit in jouw functie en organisatie

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 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.
Je leerdoelen staan centraal tijdens de bijeenkomsten. Door middel
van vragenlijsten, oefeningen en gerichte feedback sluit de training
goed aan op je 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 ICMcertificaat.

Investering

Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kenmerken van effectief beïnvloeden
Belangrijke aspecten van beïnvloeden
Soorten invloedsstijlen
Bewuste en onbewuste beïnvloeding
Waarnemen en perceptie
Invloed van jezelf op je omgeving
Verbale en non-verbale vaardigheden
Je persoonlijke voorkeursstijl en het effect daarvan
Flexibel inzetten van verschillende stijlen
Inspireren en motiveren van anderen
Praktijksituaties en -voorbeelden
Persoonlijk actieplan

Duur, data en plaatsen
De training is van 9.30 tot 17.00 uur en omvat 3 bijeenkomsten. Tevens
is deze training volledig online te volgen via de Virtual Classroom.
De training wordt verzorgd in Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn,
Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede,
Groningen, Heerenveen, Maastricht, Online Virtual Classroom,
Roermond, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: wo 9 jun – wo 23 jun – wo 7 jul 2021
Training: di 13 jul – di 27 jul – di 10 aug 2021
Training: ma 6 sep – ma 20 sep – ma 4 okt 2021
Training: wo 10 nov – wo 24 nov – wo 8 dec 2021
Training: ma 10 jan – ma 24 jan – ma 7 feb 2022
Training: wo 9 mrt – wo 23 mrt – wo 6 apr 2022
Training: ma 11 apr – ma 25 apr – ma 9 mei 2022
Training: wo 8 jun – wo 22 jun – wo 6 jul 2022

Doelgroep
Iedereen die zijn/haar invloed op anderen wil vergroten.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.

De investering bedraagt € 1.395.
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond
voor het avondarrangement. Voor online bijeenkomsten rekenen we geen
arrangementskosten. 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.

Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/eb
Deze training biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

