Vaardig Adviseren
Beschrijving
Je bent adviseur of specialist en expert in je vak en je hebt uitstekende oplossingen
in huis om in de behoefte van jouw gesprekspartner te voorzien. Je wilt een effectief
advies geven. Eenmaal in gesprek blijkt het echter bijzonder lastig om jouw
oplossingen bij de ander voor het voetlicht te krijgen en blijkt hij of zij heel anders
over de aanpak te denken...
Hoe voer je effectieve adviesgesprekken waardoor jouw advies ook geaccepteerd
wordt? En hoe ga je er mee om als de ander jouw advisering niet accepteert?
Kortom, hoe zorg je voor implementatie van jouw adviezen?
Na afloop van deze training kun je voor jouw adviezen de juiste manier van
communiceren kiezen en weet je hoe jij jouw kwaliteiten en expertise optimaal naar
voren brengt in jouw adviesgesprek. Je zet jezelf neer als volwaardige
gesprekspartner en creeert vertrouwen en geloofwaardigheid als adviseur.
Het resultaat is dat jullie samen tot een gedegen implementatie komen waar jouw
gesprekspartner mee gebaat is.

Doelen
Na afloop van de training:
•
•
•
•
•

Heb je inzicht in jouw adviesrol, hoe je die invult en wat de ander daarin van
jou kan verwachten
Je weet hoe je jouw kwaliteiten en toegevoegde waarde als adviseur voor
het voetlicht kunt brengen, kunt samenwerken en je kunt daarbij inspelen op
wat de ander nodig heeft
Je hebt inzicht hoe je het draagvlak van jouw advisering kunt vergroten, hoe
je jouw advies kunt presenteren en hoe je acceptatie voor je advies kunt
verwerven
Je beseft welke factoren hierin een rol spelen, hoe je je advies daarop kunt
aanpassen en hoe je deze kunt beïnvloeden
Je weet hoe je kunt omgaan met weerstand tegen jouw advies en de
onderliggende overtuigingen die daarbij een rol spelen
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Aanpak:
De training verzorgen wij zowel voor groepen als op individuele basis / coaching on
the job. 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.
Trainingsduur:

2 dagen

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.
In-company training en/of maatwerktraining (prijs op aanvraag):
Deze training kan gevolgd worden als In-company training. Op basis van een
analyse van de vraagstelling, eventueel aanvullende documentatie en een
uitgebreide intake met de betrokkenen kan de trainingsduur en het
trainingsprogramma daarbij verder ontworpen en verfijnd worden tot een
maatwerktraining die is afgestemd op de behoeften in uw organisatie.
We kunnen dan naar wens het volgende aan de training toevoegen:
• De trainer verdiept zich vooraf in de praktijk van de deelnemers, zodat deze
geïntegreerd kan worden in de training.
• Wanneer sprake is van een in company training is het mogelijk én zinvol om,
in samenwerking met uw organisatie, de programma onderdelen aan te
sluiten op beleid en -protocollen van uw organisatie.
Voor meer informatie:
www.akltraining.nl
Of neem contact op: agnes.kleijn@akltraining.nl of 06-51 501 789
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