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Bel 088-7744333

Training Assertief Leidinggeven

Training Informatie

Maximaal resultaat

Wilt u steviger in uw schoenen staan als leidinggevende? En

In de training Assertief Leidinggeven vormt ~maatwerk~

wilt u leidinggeven met meer zelfvertrouwen en

steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte oefeningen,

overtuigingskracht? Wij verzorgen de training Assertief

opdrachten en rollenspelen vormen de basis van al onze

leidinggeven voor leidinggevenden die hun assertiviteit willen

trajecten. Door de unieke juiste match, sluit de onderwerpen

vergroten. Een assertieve leidinggevende komt zelfverzekerd

in de training direct aan bij uw dagelijkse praktijk. Hierdoor

en oprecht op voor zijn behoeften en standpunten en houdt

behaalt u meer resultaat na de training. U zult de omgang met

hierbij rekening met zijn medewerkers. In deze training leert u

de trainer als zeer prettig ervaren.

medewerkers aan te spreken op hun gedrag en daarbij de
conflicten niet uit de weg te gaan. Daarnaast leert u grenzen

Voorafgaand aan deze training Assertief Leidinggeven

te stellen en assertiever op te treden waardoor u duidelijkheid

bepalen wij met u het startniveau door middel van een

en een sfeer van vertrouwen bij uw medewerkers kan

doelstellings of intake gesprek. Ook bespreken wij het

scheppen.

beoogde eindniveau met u. Tevens bestaat de mogelijkheid
om het niveau van een gehele afdeling of organisatie te laten

Programma

bepalen of functieprofielen te voorzien van kenniseisen.

» inzicht krijgen in uw drijfveren

Hiervoor heeft BV&T een unieke gouden formule ontwikkeld.

» zelfbewuster optreden
» assertief optreden en communiceren
» het achterhalen van gedragingen

Wij trainen graag voor uw organisatie.

» sub-assertief, agressief en assertief gedrag

Investering

» grenzen stellen en aangeven
» bewuste keuzes helder communiceren
» omgaan met verschillende belangen.

Resultaat
Als leidinggevende moet u voldoende tools in handen krijgen

Maatwerk:

altijd

*In-Company 1 groep:

1750,-

Deelnemersprijs pp:

104,-

Dag(delen) / uren per sessie:

3/4

Totaal:

1854,-

Vraag nu uw online offerte aan.

om op een natuurlijke manier te kunnen handelen. In onze
perspectief betekent assertiviteit dat u op een acceptabele
manier uw grenzen kenbaar maakt. Dit houdt in dat u rekening
houdt met anderen en niemand over het hoofd ziet, en dus
niet subassertief of agressief reageert. Tijdens deze training
leert u de belangrijkste assertiviteitsvaardigheden in de
praktijk te brengen. Hierbij krijgt u van de trainer tips,
voorbeelden en persoonlijke doâ€™s en donâ€™ts.

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan u. Onze
trainer zal met u samenwerken om de Assertief Leidinggeven
in te zetten hoe, wanneer en waar u het nodig hebt. De
agenda wordt bijvoorbeeld met onze trainer persoonlijk
afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld: training,
gecombineerde leerontwerpen, training voor trainers,
onderzoeken (medewerker- tevredenheid) workshops,
coaching (persoonlijk of per team) en w.v.t.t.k.
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