VERSCHIL IN FOCUS: 'POSITIE/PRESTATIE/RELATIE'
Het resultaat: Direct meer invloed, meer betrokkenheid en sneller resultaat!
Zonder de 3 vertaalwoordenboeken is communicatie een lucky shot. Zorg dat je ze kent!
Mensen met een andere focus hanteren elk hun eigen taal en cultuur. Ze interpreteren eenzelfde uiting totaal
anders, waardoor er veel misvattingen ontstaan. Wat door de één gerespecteerd wordt, wordt door de ander
geminacht en andersom. Mist de vertaling én de handleiding per focus, dan lijkt communicatie een lucky shot.
In teams kunnen door de misvattingen onnodige fouten, frustraties en irritaties ontstaan. Samenwerking loopt niet
meer optimaal, waardoor ook kwaliteiten niet optimaal benut worden en verloren gaan. Met de inzichten van deze
training worden misinterpretaties vaak automatisch al uit de weg geruimd, mensen begrijpen elkaar en kunnen
elkaars kwaliteiten versterken.
INHOUD
Je leert per focus:
- de taal
- de cultuur
- de kwaliteiten
- de valkuilen
- de handleiding

JE LEERT DAARBIJ:
- af te stemmen op de focus van je gesprekspartner;
- onderlinge misinterpretaties te herkennen én te voorkomen;
- de dynamiek tussen mensen te voorspellen én te beïnvloeden;
- 3 soorten aanpak t.b.v. motiveren en persoonlijke ontwikkeling;
- 3 feedback-/adviesvormen, per focus 1 effectieve vorm;
- 3 soorten voorstellen/offertes, per focus 1 effectieve vorm.

DE RESULTATEN (voor alle deelnemers)
- jij kunt zorgen dat jouw boodschap in 1x overkomt zoals jij hem bedoelt;
- Je hebt meer overtuigingskracht en komt professioneler over;
- Je krijgt sneller akkoord op jouw voorstellen/offertes;
- Jouw feedback, instructies en adviezen worden sneller opgevolgd;
- Je kunt miscommunicatie, onbegrip, conflicten en weerstand voorkomen;
- jij kunt de dynamiek tussen mensen voorspellen en sturen.
Kortom: je hebt direct meer invloed, betrokkenheid én sneller resultaat!
AANVULLENDE RESULTATEN (voor leidinggevenden/teams):
De teamprestaties verbeteren door:
- de communicatie, de samenwerking en de teamsfeer te verbeteren;
- de taakverdeling beter af te stemmen op de verschillende medewerkers;
- medewerkers te motiveren en effectiever te begeleiden;
- de verdeling van de in- en externe klanten effectiever af te stemmen op hun voorkeur in focus;
- kostenbesparingen door effectievere inzet van medewerkers, afname van fouten, geklaag, stress en ziekteverzuim.
REFERENTIES
- "Heel helder, direct toepasbaar en wat een mogelijkheden! Zowel voor quick-wins als duurzame verbetering!"
Nicole Loeffen, Mind-Act.
- "Er ging geen wereld, maar een universum voor me open!" projectmedewerker.
- "Dit is de meest effectieve training die ik de laatste jaren gevolgd heb. Ik heb hier dagelijks voordeel van,
juist omdat hij zo praktisch is. Er blijven kwartjes vallen." Job Kruyswijk, Accountmanager Nederland.
- "Het gemak waarmee Karlijn de dynamiek op basis van zeer geringe informatie bloot legt is ongelofelijk. Met de
aanpassingen in mijn communicatie boekte ik direct succes!" Frans Kieftenbelt, directeur Hanos Den Haag/Delft.
- "Na een beknopte uitleg van irritaties binnen ons MT, legde Karlijn direct bloot wat er binnen het team speelde.
Binnen een half uur waren de verschillen niet alleen binnen het team, maar ook tussen de afdelingen en klanten
helder. Na 2 uur waren we unaniem van oordeel dat we dit bedrijfsbreed willen uitrollen." Landelijk manager

