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Durf te Discussiëren  

 

Algemene beschrijving 
Hoe past u de juiste gespreksvaardigheden en vraagstellingstechnieken toe? Hoe 

vraagt u bij de diverse stakeholders goed door om de juiste informatie te verkrijgen? 

Hoe vergroot u uw communicatie-en beïnvloedingsvaardigheden? En hoe gaat u 

op een passende manier de discussie aan?  

Na deze training bent u in staat doelmatiger, effectiever en succesvoller te 

communiceren en te beïnvloeden. 

 

Doelen 
Na afloop van de training: 

 Bent u in staat om assertief gedrag te vertonen en bent u zich bewust van 

het effect daarvan. 

 Kunt u het geleerde toepassen in uw praktijk en heeft u praktische tools 

aangereikt gekregen die u zelf in collegiaal overleg kunt inzetten. 

 Bent u in staat om effectief te beïnvloeden in uw dagelijkse werk. 

 Heeft u inzicht in uw impact vanuit uw rol, positie en leeftijd en de invloed 

van waarden daarin.  

 Heeft u inzicht in de manier waarop non-verbale communicatie uw 

communicatie- en overtuigingstijl bepaalt en wat u hierin mogelijk kunt 

veranderen.  

 Heeft u ervaren wat de invloed van uw en andermans overtuigingen zijn op 

de manier waarop u communiceert en invloed uitoefent. 

 Op basis van een stakeholderanalyse ervaart u de wijze waarop u kunt 

beïnvloeden.  

 U heeft leren omgaan met verschillen in gedrag en hoe u kunt reageren op 

dit gedrag. 

 U heeft leren schakelen op basis van waarneming van dit gedrag en hoe u 

dit kunt beïnvloeden.  

 U heeft ervaren welke beïnvloedingstechnieken voor u bruikbaar en 

inzetbaar zijn.  

 Bent u in staat om op passende wijze tegenspraak te bieden, waarbij het 

gaat om “hard voor de zaak” en “zacht voor de persoon”.  

 Bent u in staat om uw gesprekken met de diverse stakeholders passend vorm 

te geven binnen de context van uw organisatie, zodat er voor alle partijen 

een win-win situatie wordt gecreëerd. 

 

Aanpak / werkwijze:  

De training verzorgen wij zowel voor groepen als op individuele basis. Bij individuele 

inschrijving wordt de inhoud van het programma in overleg met u samengesteld. 

Door de deelnemer zelf ingebrachte en werkgerelateerde casussen ter verbetering 

van de effectiviteit worden uitgebreid besproken en geoefend. Wij hebben ervaring 

in het bedrijfsleven en door de persoonsgerichte aanpak investeert u in direct en 

merkbaar rendement.  


