
BEÏNVLOEDINGSVAARDIGHEDEN

Een doel stel je om het te bereiken. Daarbij heb je met verschillende situaties, 

personen en organisatiestructuren te maken. En die vragen allemaal om een 

andere aanpak.

Misschien heb je een functie waarin je geen formele macht hebt, maar je wilt of 

moet wel je invloed uitoefenen op beslissingen, het verloop van gesprekken en het 

gedrag van anderen mensen. Dat maakt het niet makkelijker om je doel te behalen.

OPEN TRAINING

EFFECTIEF BEÏNVLOEDEN
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Wat jij nodig hebt om je doel toch te bereiken? 
Flexibiliteit om te schakelen tussen de verschillende 
beïnvloedingsstijlen. En dat is precies wat je tijdens 
deze eendaagse training leert: effectief beïnvloeden.

INHOUD
• Zelftest: wat heb je al in huis aan beïnvloedingsvaardigheden en 

welke verdienen je aandacht?

• Inzicht en overzicht in invloed: 4 categorieën, 10 vaardigheden (van 

Jan Bijker).

• De kracht van de stilte.

• Oefenen met de vaardigheden in simpele én uitdagende casussen.

• Schakelen van aansporen naar argumenteren naar onderzoeken 

naar inspireren. En terug.

TRAINEN VOLGENS ORAKI
Wij geloven er sterk in dat iedereen meer kan dan hij of zij zelf denkt. 

We helpen jou om veilig uit je comfortzone te stappen. Dat doen we 

praktisch, persoonlijk, resultaatgericht en met een hoog doe-gehalte. 

Je krijgt veel ruimte om jouw praktijksituaties in te brengen en je 

eigen keuzes te maken (eigenaarschap). Wij trainen volgens het 

leerprincipe 10-20-70. Onze programma’s zijn veelzijdig en 

inspirerend. Want leren mag best leuk zijn. Toch?

VOOR WIE?
Deze training is voor jou bedoeld als je

• geen formele macht hebt, of die niet wilt gebruiken. Tegelijkertijd 

wil je wel invloed uitoefenen op mensen en situaties om je 

organisatiedoelen te bereiken.

• merkt dat argumenten alléén niet doorslaggevend zijn.

• wel aardig gevonden wordt, maar er niet voldoende naar je 

geluisterd wordt.

• het gevoel hebt er alleen voor te staan en niet begrijpt waarom 

anderen niet meegaan in je goede suggesties.

• wilt leren hoe je anderen tot ander gedrag aanzet of inspireert.

INTAKE
We inventariseren vooraf je motivatie, leerwensen en 
verwachtingen. Dat doen we schriftelijk. De trainer gebruikt deze 
input om focus in het programma aan te brengen.
Als we naar aanleiding van de intake vragen hebben, dan nemen 
we contact met je op. 
Heb je zelf vooraf nog vragen? Bel of mail ons gerust.



O
p

e
n

h
e

id
  |

R
e

sp
e

ct  |
A

an
d

ach
t  |

K
w

alite
it  |

In
te

grite
it

TRAININGSDUUR EN DEELNEMERS
In 1 trainingsdag spijkeren we je helemaal bij.

Min. / max. aantal deelnemers: 4 - 10

AANPAK
Deze training is een mooie mix van zelfonderzoek, theorie en 

praktisch oefenen. Zo flexibel als jij wilt worden in je 

beïnvloedingsstijlen, zo flexibel laveert deze training tussen die drie 

pijlers. Je zult je geen moment vervelen. En dat geldt ook voor je 

praktijk ná deze training.

NA DE TRAINING
• Ben je bewuster van de verschillende beïnvloedingsstijlen. Je 

weet hoe je tussen de diverse beïnvloedingsstijlen schakelt.

• Ben je je bewuster van manieren waarop anderen invloed op je 

uitoefenen en heb je daar een gedragsmatig antwoord op.

• Heb je inzicht in de beïnvloedingsvaardigheden die je veel en 

minder gebruikt. Je begrijpt waarom je soms vastloopt en je hebt 

hier alternatieven voor.

• Zie je verband tussen jouw voorkeursstijl en het (non)effect dat je 

op sommige situaties hebt.

• Zie je nieuwe kansen om invloed op personen en situaties te 

hebben, want je hebt hierin geoefend.

EN HEB JE DEZE COMPETENTIES ONTWIKKELD
• Beïnvloedingsvaardigheden

• Communicatie

• Resultaatgerichtheid

• Flexibiliteit
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ORAKI TRAINING & COACHING

Eemnesserweg 63A

3743 AE Baarn

035 - 626 74 84

info@oraki.nl

www.oraki.nl

INVESTERING
De training: €400

Locatie en catering: €70

TOTAAL (excl. btw): €470 

TRAININGSDATA
Zie https://oraki.nl/beinvloeden

LOCATIE
De training wordt gegeven in de regio Amersfoort.

De exacte locatie wordt ± 1 maand vóór de startdatum bepaald en 

met de deelnemers gecommuniceerd.

OPTIES BIJ DEZE TRAINING
• Coachingspakket (1-op-1 doorontwikkelen met je coach)

• Oefenlaboratorium (oefenen met trainingsacteur)

In-company maatwerk mogelijk.

https://oraki.nl/beinvloeden

