
 
 
 

Heb je vragen over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! 
 

Bel: 020-3413952 of mail: aanmeldingen@earlybridge.com 
 

 
 

 
Effectief beïnvloeden 

online training in gedragsvaardigheden  
voor leidinggevenden 

 

Hoe krijg je mensen mee in jouw idee, doelstelling of verandering? Welke mogelijkheden zijn er om bij 
weerstand te schakelen van strategie? Wat zijn jouw valkuilen als je iemand wilt beïnvloeden? Met korte 
interactieve oefeningen ga je ervaren hoe beïnvloeden werkt en hoe je de vaardigheden, die je minder eigen 
zijn kunt toepassen.   

In deze online training leer je welke gedragsvaardigheden je kunt inzetten, om mensen te beïnvloeden. Hoe 
je kunt schakelen in het gesprek, als je gekozen strategie onvoldoende werkt. Tevens kom je achter je eigen 
valkuilen en hoe je beter kunt observeren.   

Dit is een inspirerende training voor ervaren en startende leidinggevenden 
die hun team mee willen krijgen in een verandering, doelstellingen of willen 
aanzetten tot actie.  Onderwerpen die aanbod komen zijn:  

• De theorie over de 10 beïnvloedingsvaardigheden (van Jan Bijker);  
• Het verschil tussen trekken en duwen bij beïnvloeden;  
• Het kunnen observeren en schakelen tijdens het beïnvloeden 

Na afloop ben je in staat om te weten hoe te schakelen tussen de verschillende 
beïnvloedingsvaardigheden en ook te weten hoe te observeren en te schakelen 
in het gesprek zelf. Ook heb je kennis van de verschillende gedragsvaardigheden, die je kunt inzetten bij 
beïnvloeden.  

 

Direct toepasbaar 
& 

inspirerend
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Dit ga je leren  

 

In deze online training van 2 uur krijg je inzicht in welke gedragsvaardigheden je kunt inzetten, om te kunnen 
beïnvloeden en hoe je optimaal kunt schakelen tussen de verschillende vaardigheden. Tijdens de training 
worden theorie en praktijk afgewisseld met korte praktische oefeningen in een virtuele omgeving. De 
training is praktisch toepasbaar door een aantal handvatten waarmee je meteen mee aan de slag kunt.   

Tijdens de training worden theorie en praktijk afgewisseld met korte praktische oefeningen in een virtuele 
omgeving. Deze online training draagt bij aan de volgende leerdoelen:   

• Leidinggevenden krijgen inzicht in welke gedragsvaardigheden, je kunt inzetten bij beïnvloeden;  
• Wat is het verschil tussen trekken en duwen en je eigen voorkeur daarin;  
• Het kunnen observeren en schakelen tussen je vaardigheden tijdens het beïnvloeden;  
• Inzicht in de eigen voorkeuren en uitdagingen bij beïnvloeden  

 

Investering 
 

Tijd: De training zal 2 uur duren 
Deelnemers: aantal deelnemers is tussen 4 - 6 
Kosten: de kosten zijn € 195 (ex. btw, € 40,95) per persoon. 
Benodigdheden: Laptop of computer met webcam en microfoon.  

Na je aanmelding zullen wij je de toegangsgegevens tot de onlinetraining sturen.  
 

 

Aanmelden 
 

Om je aan te melden kan je gaan naar: www.springest.nl  (klik op de link) 
 


