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Persoonlijke Effectiviteit

TC016

Â
Mensen die op een plezierige en effectieve wijze willen communiceren en handelen, die
willen komen tot betere prestaties en nieuwe initiatieven. Mensen die er op uit zijn hun
kwaliteiten en vermogens verder te ontdekken en te ontwikkelen.Â

TRAININGSCODE

8 dagdelen
DAGBESTEDING

EUR 2175,00

Â Doel

INVESTERING

Â
U kunt (nog meer) effectief communiceren, u kunt beter beÃ¯nvloeden en u bent in staat
om emoties te sturen.
Â
Doelgroep
Â
Iedereen die effectief wil communiceren en handelen, die beter wil presteren en nieuwe
initiatieven wil ontwikkelen. Alle mensen die hun kwaliteiten verder willen ontwikkelen.
Â
Inhoud en werkwijze
Â
Voorafgaand aan de trainingÂ heeft u een intakegesprek met de trainer. Het gesprek
heeft als doel uw persoonlijke leerwensen en leerdoelen te concretiseren.Â
In het eerste blok van de training richten we ons vooral op een aantal basisthemaâ€™s
en vaardigheden. Er wordt gekeken naar hoe je emoties kunt sturen en invloed
uitoefenen op het verloop van de communicatie.
In het tweede blok ligt de nadruk op terugkoppelen en verdiepen. Gewerkt wordt met
compacte theorie, oefeningen, feedbackrondes en inbreng van praktijksituaties die
worden geoefend.
Â
Thema &#39; s
Â
Waarden en overtuigingen
Inzicht in eigen wereldbeeld en in de overtuigingen die gedrag aansturen.
Waarnemen
We denken te weten wat we zien, maar al te vaak blijken we door gekleurde brillen te
kijken. Open vragen stellen is hier een essentiÃ«le vaardigheid.
Assertiviteit
Van denken naar doen. Zeggen en doen wat u werkelijk wilt zeggen en doen, zonder het
contact met de ander te verliezen. Dat genereert energie en plezier en u stelt zich op als
een gelijkwaardige gesprekspartner.
Geen nee kunnen zeggen en een dwingend gevoel "nog zoveel te moeten doen" halen
veel plezier weg uit het werk.
Energiemanagement
Wie doet wat bij hem past heeft daar doorgaans energie genoeg voor. Wat zijn valkuilen
en hoe kun je "energielekken" opsporen?
Denken en emoties
Uw eigen manier van denken en fantaseren bepaalt uiteindelijk hoe u zich voelt en
gedraagt.
Â
Â

Stel zelf je training samen op www.tocoteam.nl

Â
Â
Â
Reacties
"Ã¯k heb veel aan de onderdelen waarnemingsposities, assertiviteit en het rollenspel met
de acteur". .Â
"Voor deze training vindt er een intakegesprek plaats; dit vond ik erg fijn, zo weet je wat
je kan verwachten tijdens de training. Ik heb veel gehad aan de feedbackmethode en de
verschillende assertiviteitsrechten".Â
"Ik vind alle vier dagen heel leerzaam. Het meest confronterende vond ik de ochtend met
de acteur". Â
"Zeer intensief, erg indrukwekkend en waarschijnlijk heel bruikbaar".Â
"Ik heb er heel veel aan gehad en ik ben er als persoon beter uitgekomen".Â
"Dit is een training die iedereen zou moeten volgen".
Â
Praktische informatie
Persoonlijke effectiviteit is via open inschrijvingen en in company te volgen.Â
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