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Inspirerend beïnvloeden en overtuigen 
 

Zou u graag meer invloed willen uitoefenen op besluitvormingsprocessen? Wilt u het gedrag en de te 
leveren prestaties van (groepen) mensen beter kunnen sturen? Bent u op zoek naar manieren om 

overtuigender te zijn in het brengen van uw boodschap? Wilt u vol vertrouwen resultaten behalen én de 

relatie versterken, zonder een beroep te hoeven doen op macht? Zou u graag winnen aan invloed en 
overtuigingskracht op een natuurlijke en inspirerende manier?  

 
Dan is de training ‘Inspirerend beïnvloeden en overtuigen’ een persoonlijke verkenningstocht voor u ! 

Deze training biedt inzicht in uw stijl van beïnvloeding en overtuiging. U leert andere stijlen kennen en 
deze op een natuurlijke manier in te zetten. U gaat bewust aan de slag met verbale en non-verbale 

communicatietechnieken, die uw boodschap onderstrepen. U weet wanneer uw communicatie niet 

alleen impact, maar ook invloed heeft. De nadruk in deze training ligt op de praktische toepasbaarheid 
van de stijlen en technieken in uw dagelijkse werkpraktijk.  

 
Resultaat 

 U kent uw eigen én andere stijlen van beïnvloeding en overtuiging;  

 U weet deze stijlen op een respectvolle manier te benutten in uw contact met anderen;  
 U herkent en gebruikt uw communicatietechnieken effectief; 

 U blijft dicht bij uzelf, komt daardoor dichter bij anderen en wint aan vertrouwen; 
 U weet hoe u uw ideeën op een motiverende, inspirerende en uitdagende manier presenteert. 

 
Competenties 

Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 

 reflectief vermogen 
 sensitiviteit 

 integriteit 

 resultaatgerichtheid 
 evenwichtigheid 

 overtuigingskracht 
 

Doelgroep 

Mensen die anderen op een inspirerende wijze willen overtuigen en beïnvloeden om – met behoud van 
de relatie ! – op een evenwichtige manier resultaten te (blijven) boeken.   

 
Programma & werkwijze 

De training vindt plaats in kleine groepen, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 
individuele praktijksituatie en leerproces. Voorafgaand aan de training vindt een (web-enabled) intake 

plaats om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen. Ook wordt dan reeds (een 

deel van) het lesmateriaal en de achtergrondinformatie toegezonden. U maakt een test over uw 
persoonlijke beïnvloedingsstijl. Deze test wordt tijdens de training besproken wordt. U oefent de 

aangeleerde communicatietechnieken in rollenspelen met een professionele trainingsacteur. Aan het 
einde van de training heeft u een persoonlijk actieplan opgesteld voor uw ontwikkeling. Gedurende 6 

maanden na de training kunt u contact opnemen met de trainer voor aanvullende ondersteuning en E-

coaching.  
 

Praktische informatie  
duur: 2 dagen 

tijden: 9.30 – 17.30 uur 

aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 
kosten: € 1075,-  all in, exclusief BTW  

 


