CONSTRUCTIEF BEÏNVLOEDEN: 2-daagse training
Zorgen dat anderen vanuit zichzelf willen doen, wat jij graag wilt
dat ze doen.
- Wil jij dat mensen sneller meewerken?
- Wil jij dat ze jouw feedback en adviezen beter opvolgen?
- Lukt het je nog niet al<jd weerstand of demo<va<e om te buigen?
- Heb je soms het idee macht nodig te hebben om de ander mee te krijgen?
- Wil jij sneller akkoord op jouw voorstel?
Zo ja, dan is deze training voor jou!

DOELSTELLING
Jij kunt de ander op een zodanige wijze meekrijgen dat de ander:
- vanuit zichzelf graag wil veranderen in de door jou gewenste rich<ng;
- jouw advies of feedback vanuit zichzelf wil opvolgen;
- vanuit eigen keuze akkoord gaat met jouw voorstel.

INHOUD VAN DE TRAINING
- het IMPACT-Beslismodel® om eﬀec<ef aan te sluiten op het beslisproces van de

ander;
het
zodanig brengen van jouw boodschap, dat de ander aanhaakt;
- het achterhalen van persoonlijke mo<va<eredenen, zorgen en behoeOen;
- het onderscheid herkennen tussen weerstand, zorgen, aﬂeiding en demo<va<e;
- het adequaat reageren op weerstand, zorgen, aﬂeiding en demo<va<e;
- het 'vertalen' van jouw doelstellingen naar persoonlijke mo<vatoren;
- het vergroten van de mo<va<e tot veranderen/akkoord geven;
- het aanzeTen tot ac<e, zodat de ander meewerkt, jouw feedback of advies
opvolgt of akkoord gaat met jouw voorstel.

WERKWIJZE
Je gaat in deze training met een eigen prak<jkcasus aan de slag, waarin het jou
(toe nu toe nog) niet gelukt is om de ander in beweging te krijgen in de rich<ng die
jij graag wilt. Je krijgt prak<sche handvaTen, waarmee je het geleerde direct kunt
toepassen in de prak<jk.

LOCATIE, INVESTERING, INSCHRIJVING EN INFORMATIE
Loca<e: Markstraat 29, 4844CN te Terheijden (vlakbij Breda), van 10.00u-17.00u
Investering: bedraagt € 599,00 inclusief btw voor par<culieren, exclusief b.t.w. voor
zzp-ers, organisa<es en werknemers die deze workshop van hun werkgever
vergoed krijgen.
Dit bedrag is inclusief loca<e, koﬃe, thee, lunch, hand-out en materialen.
Informa<e: Wim Vrolijk +31 (0)6 – 54 903 580 of wim@improvementprofs.com.
Aanmelding via de website.

EFFECTIEVE AANVULLENDE TRAININGEN
- 'Denkpatronen, communica<e- en gedragss<jlen' (afstemmen op taalpatronen)
- 'Verschil in focus: posi<e/presta<e/rela<e' (afstemmen op onderlinge voorspelbare
interpreta<everschillen)
- Invloed en beïnvloedbaarheid (het construc<ef beïnvloeden van anderen en het
reduceren van eigen ongewenste beïnvloedbaarheid)
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