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TRAINING TEGENSPREKEN
Alle informatie over de training tegenspreken
en beïnvloeden op een rijtje

LEER OM INVLOED UIT TE OEFENEN
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in het kort

STAP OVER DE DREMPEL EN
LEER ANDEREN TEGEN TE SPREKEN

Wil jij collega’s tegenspreken op inhoud, maar mis je voor het gevoel de manier
om dit te doen en voel je je onzeker? Leer dan iemand op een respectvolle manier
tegenspreken zonder dat dit tot ruzie leidt.

Tegenspreken als onderdeel van een
integere organisatie

Een toolbox met o.a. een reader met
achtergrondinformatie

Anderen tegenspreken op inhoud

Met spelelementen bij een gesprek

Oefenen met diverse praktijksituaties
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Programma training

COMBINATIE VAN THEORIE,
ACTIEVE INBRENG VAN DE CURSIST
EN VEEL OEFENEN.
TEGENSPREKEN EN INVLOED UITOEFENEN
Misschien ken je dit wel: in een afdelingsoverleg geeft de manager aan wat voor plannen
hij heeft. Je denkt dat hij het wel weet en laat de inhoud graag over aan hem. Je bent er
niet op getraind om een weerwoord te geven. Dat is wel belangrijk voor de organisatie, de
manager en jezelf. We geven je tools voor succes.
INVLOED UITOEFENEN
Je leert hoe je iemand inzicht in zijn eigen gedrag kan geven wat er toe leidt dat hij of zij
anders over de zaak gaat denken en je voorstel over neemt.
OEFENINGEN OM TEGENSPRAAK TE BIEDEN EN INVLOED UIT TE OEFENEN
Oefening baart kunst. Door oefeningen in de groep met subgroepjes krijgt je na afloop van
iedere oefening feedback van je medecursisten.
WAT HEB JE GELEERD ALS JE DE TRAINING ACHTER DE RUG HEBT?
Tijdens de training heb je handvatten gekregen om op een respectvolle manier iemand tegen
te spreken. Ook krijg je inzicht hoe iemand op jou kan reageren: met tegenspraak omgaan.
Je vrees om iemand tegenspraak bieden wordt weggenomen.
VOOR WIE IS DE TRAINING BEDOELD?
Voor iemand die anderen (beter) wil leren tegenspraak te bieden.
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Overzicht

DE TRAINING IN ONDERDELEN

AANTAL DAGEN
- Een dag
- of twee afzonderlijke dagdelen

PRIJS*
€ 615,--

TRAININGSTIJDEN
- 9.00-17.00 uur

GROEPSGROOTTE
4 tot 10 deelnemers

- 9.00-12.30 of 13.30-17.00, of
19.00-22.30 uur

TRAININGSLOCATIES BIJ U IN DE
BUURT
Onze trainingslocaties zijn verspreid
over 7 plaatsen in heel Nederland.
De Flechterhotels in Heerenveen,
Enschede, Winterswijk, Soest, Heiloo,
Etten-Leur en Roermond.

bij een eendaagse training.

bij twee afzonderlijke dagdelen die vallen binnen
twee weken.

MELD MIJ AAN!

*De prijs is inclusief btw voor een eendaagse training. Voor een training verdeeld over twee
dagdelen geldt een opslag van 10%. Dat is inclusief arrangementskosten.
Bij incompany-trainingen (meerdere medewerkers van 1 firma) gelden aangepaste tarieven.
Neem vrijblijvend contact op voor een maatwerk-offerte.
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NADERE INFORMATIE

NADERE INFORMATIE OVER ONZE TRAININGEN
Voor de ééndaagse training geldt dat er een volledig arrangement is, bestaande uit koffie,
thee en water, lunch, zaalhuur en apparatuur. Hier worden dus geen extra kosten in rekening
gebracht.
Voor de training in dagdelen geldt ook het bovenstaande met uitzondering van de lunch.
Als u de training heeft gevolgd is het Bureau Integriteitszorg voor maximaal twee uur
gedurende twee maanden na de training bereikbaar voor vragen en suggesties op de
werkvloer (nazorg).
BTW
Op de factuur brengen wij 21% btw in rekening.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Op de inhoud van deze brochure zijn onze algemene voorwaarden van toepassing (bekijk
de algemene voorwaarden). U kunt na vier weken van de datum van inschrijving kosteloos
annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor de training dient het gehele bedrag te
worden voldaan. Het wordt dan toegestaan om een vervanger te sturen.
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