Opleiding

ICM Consultancy Opleiding
5 Maanden
Ben je een specialist in je vakgebied en wil je je ontwikkelen tot een
professionele (zelfstandig) consultant of adviseur? In de complete en
intensieve ICM Consultancy opleiding verdiep je je in 5 maanden in je
persoonlijke stijl als consultant en ontwikkel je de cruciale kennis en
vaardigheden die een consultant in huis moet hebben. Door zelfinzicht
kom je erachter wat jouw onderscheidend vermogen is. Je leert onder
de oppervlakte van organisaties te kijken waardoor je beter en sneller
doorziet wat het probleem is achter het probleem, of de vraag achter
de vraag. Hiermee verhoog je je toegevoegde waarde en oogst je
vertrouwen en respect van je opdrachtgevers.

Resultaat

Programma

• Je kent je onderscheidend vermogen ten opzichte van je
concurrenten
• Je kent je persoonlijke kwaliteiten, erkent je stijl als consultant en
draagt dit uit
• Je bouwt een professionele relatie op met je opdrachtgever
• Je baseert je advies op een sterke relatie met je opdrachtgever
• Je vergroot je return on investment (ROI) en kunt dit inzichtelijk
maken
• Je creëert meer draagvlak voor je advies binnen de organisatie
• Je adviseert op een natuurlijke en authentieke manier

Het consultancytraject

Doelgroep
De ICM Consultancy Opleiding is uitstekend geschikt voor iedereen
die zijn consultancyvaardigheden wil versterken en die zich als
consultant of adviseur wil onderscheiden.

Vooropleiding
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Voor deze opleiding is
het noodzakelijk dat je de mogelijkheid hebt een adviestraject uit te
voeren in je eigen praktijk.

Studie voorbereiding
Iedere bijeenkomst vereist ongeveer 3 tot 5 uur studievoorbereiding.

Studiemateriaal
Tijdens de opleiding wordt het meest actuele studiemateriaal
gebruikt.
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Wat maakt de ultieme consultant?
Strategisch gesprekspartner
Fasen in een consultancytraject
Diagnose en oplossingsrichtingen
Stakeholdermanagement
Projectplanning
Relatiemanagement
Proactief ondernemen
Het spel bepalen
Resultaat boeken
Afronding & vervolgopdrachten
Praktijksituaties en voorbeelden
Business Challenges in je eigen praktijk

Ik als consultant
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Je persoonlijke stijl als consultant
Succesfactoren van een consultant
Kernkwaliteiten
Beïnvloeden en overtuigen
Tactisch onderhandelen
Gesprekstechnieken
Effectief communiceren als consultant
Omgaan met weerstand
Behoeftegericht adviseren
Professioneel presenteren
Netwerken & acquisitie
Persoonlijk ontwikkeltraject

Opleiding

Studiewijze

Diploma

Voorafgaand aan de opleiding krijg je toegang tot de interactieve ICMleeromgeving en breng je je persoonlijke leerdoelen in kaart, voor
jezelf én voor de docent. Deze leerdoelen staan centraal tijdens de
bijeenkomsten.

De ICM Consultancy Opleiding leidt op tot het:

Aan het einde van deze opleiding heb je door middel van Business
Challenges stap voor stap een consultancytraject volledig doorlopen
in je eigen praktijk. Het consultancytraject wordt vervlochten met je
persoonlijke ontwikkeling als consultant. Onderweg doe je per fase
van het adviestraject de nodige kennis en vaardigheden op en je
reflecteert continu op je persoonlijke en professionele ontwikkeling
als consultant. Zo creëer je tijdens het traject maximale impact op je
werkplek.
De bijeenkomsten kenmerken zich door veel cases, intervisie
en oefeningen. Je praktijksituatie is het uitgangspunt van de
bijeenkomsten. Door de gerichte feedback op je werkwijze en gedrag
leer je de verworven vaardigheden te vertalen naar je eigen praktijk.
De maximale groepsgrootte draagt bij aan een veilige sfeer en veel
uitwisseling.
De ICM-leeromgeving ondersteunt je tijdens het leerproces en helpt
je tevens de bijeenkomsten effectief voor te bereiden. Hierdoor werk
je continu aan je persoonlijke ontwikkeling als consultant.
De opleiding wordt verzorgd door een docent met veel expertise op
het gebied van consultancy.
Na de opleiding hou je onbeperkt toegang tot de ICM-leeromgeving
waar je veel extra materiaal ter verdieping en inspiratie vindt.

Duur
ICM verzorgt de ICM Consultancy Opleiding als dagopleiding.
De opleidingsdagen duren van 9.30 tot 17.00 uur.
De gehele opleiding duurt 5 maanden.
In oktober 2019 en februari 2020 start de opleiding.

Amsterdam – di – vr – za 1)

Groningen – di – vr – za 1)

Arnhem – di – vr – za 1)

Rotterdam – di – vr – za 1)

Breda – di – vr – za

Utrecht – di – vr – za 1)

Eindhoven – di – vr – za 1)

Als al je consultancy-opdrachten en de eindopdracht als voldoende
worden beoordeeld, ontvang je het officiële ICM Professioneel
Consultant – diploma.

Examenvoordeel
Mocht je onverhoopt niet slagen voor een van de opdrachten, dan kun
je deze tegen gereduceerd tarief herkansen.

Investering
De investering bedraagt € 3.795 en bestaat uit:
•
•
•
•

Leskosten: € 3.170 (of 3 termijnen à € 1.080)
Lesmateriaal: € 200
Praktijkopdrachten: € 75 per module (module 1 t/m 4)
Eindopdracht: € 125

De totale investering is excl. het luncharrangement, de kosten hiervoor zijn € 17,50 per
dag. Indien gewenst kun je je hiervoor afmelden. 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/co
Deze training biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

Dagopleiding
1)

• ICM Professioneel Consultant – diploma

Zwolle – di – vr – za 1)

1)	Je kunt zelf een dag kiezen.

Maximale groepsgrootte: 12 personen

