
 

 

Classificatie: Corporate 

BVO trainingen tweede jaar 
 
Jaar 2: Ik & de ander 

1. Effectief beïnvloeden en Samenwerken (met halve dag acteur) 
2. Grip op jouw werk door beter projectmatig werken 
3. Adviesvaardigheden 
4. Politiek in organisaties 
5. Klantgericht handelen (met interne en externe klanten) (met halve dag acteur) 
6. Leidinggeven zonder (formele) macht 
7. Creativiteit en Resultaat 
8. Onderhandelen 

 
Effectief beïnvloeden en Samenwerken 
Wil jij leren hoe je effectief kunt beïnvloeden en succesvol kunt samenwerken met anderen? Ben je 
op zoek naar praktische tools en technieken om jouw communicatieve vaardigheden naar een hoger 
niveau te tillen?  
 
In deze training krijg je de kans om te ontdekken hoe je jouw communicatiestijl kunt aanpassen aan 
verschillende situaties. Je leert hoe je jouw boodschap op een overtuigende manier kunt 
overbrengen, zodat je anderen kunt beïnvloeden en motiveren. Daarbij leer je hoe je verschillende 
persoonlijkheden kunt begrijpen en benutten, zodat je samen tot betere resultaten kunt komen. De 
theorie die o.a. aan bod komt is die van de Roos van Leary. Met de Roos van Leary leer je om je eigen 
gedrag bewust in te zetten om het gedrag van mensen in jouw omgeving te beïnvloeden. 
 
Jouw resultaat: 

- Je hebt inzicht in je eigen aandeel binnen de samenwerking en hebt tools gekregen om beter 
samen te werken  

- Je hebt inzicht in jouw eigen en andermans communicatiestijl en kunt jouw stijl aanpassen 
om anderen te beïnvloeden en jouw boodschap overtuigend over te brengen. 

- Je hebt meer tools om mensen mee te krijgen en om te gaan met situaties waar je graag je 
invloed vergroot 
 

We werken in deze training met een trainingsacteur. 
 
Grip op jouw werk door beter projectmatig werken 
Bij projectmatig werken gaat het erom de beoogde doelen te behalen binnen de gestelde tijd en 
binnen het beschikbare budget. Het hoofddoel is hierbij een mooi projectresultaat. Om effectief 
resultaat op te leveren is het belangrijk dat een project voorspelbaar en soepel verloopt. Dat is niet 
altijd eenvoudig. Wil jij jouw vaardigheden boosten om beter projectmatig te werken? Volg dan deze 
training.  
 
In deze training leer je hoe je effectief uitdagingen kunt aanpakken die zich voordoen in projecten. Je 
ontdekt hoe je obstakels kunt overwinnen en succesvolle resultaten kunt behalen. Tijdens de training 
leer je ook over de verschillende projectrollen en hoe je deze optimaal kunt invullen. Je ontwikkelt 
een goed begrip van jouw rol in een project en leert hoe je effectief kunt samenwerken met anderen 
om projectdoelen te bereiken. Een belangrijk aspect van projectmatig werken is ook het helder 
krijgen van de opdracht. Je leert hoe je de juiste vragen kunt stellen en de essentiële informatie kunt 
verzamelen om een solide basis te leggen voor jouw project. 
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Leerdoelen: 

- Je vergroot je kennis en vaardigheden van projectmatig (samen)werken 
- Je weet hoe je de opdracht helder kunt krijgen en hebt inzicht in verschillende projectrollen 

en -verantwoordelijkheden 
- Je kunt effectief problemen in projecten aanpakken en oplossen, waardoor je meer controle 

hebt over de voortgang en de kwaliteit van het werk 
 

Adviesvaardigheden 
Goed adviseren is een combinatie van kennis en overtuigingskracht. Heb jij de kennis in huis en wil jij 
advies geven dat gehoord wordt? In deze training krijg je inzicht in de adviesrol die het beste bij jou 
en de situatie past. Je leert hoe je een goede verbinding maakt met je gesprekspartner en hoe je de 
vraag verheldert zodat je een passend advies kan geven. Daarnaast gaan we kijken hoe je draagvlak 
voor je advies kunt creëren en leer je om te gaan met weerstand. Zo kom jij betrouwbaar en 
deskundig over. Na het volgen van deze training ben je beter in staat om de regie te houden in 
allerlei adviessituaties.  
  
In de training gaan we praktisch aan de slag. Je krijgt beknopte stukjes theorie, die je telkens direct 
toepast in praktijkgerichte oefeningen. Daarbij maak je gebruik van je sterke punten en leer je om, 
met behoud van je eigenheid, aan te sluiten bij de ander. Zo vergroot je je vaardigheden en word je 
die adviseur die je in je hebt. 
  
Jouw resultaat:  

- Je hebt inzicht in de stappen binnen een adviestraject en kunt de regie nemen 

- Je weet welke adviesrol je van nature aanneemt en kunt de verschillende rollen effectief 
inzetten 

- Je kunt draagvlak creëren voor jouw advies, zelfs in situaties waarin weerstand aanwezig is 

 
Politiek in organisaties 
Ben je geïnteresseerd in het begrijpen en navigeren van de complexe wereld van politiek in 
organisaties? Tijdens deze training duiken we dieper in op wat politiek nu eigenlijk inhoudt binnen 
organisaties. We verkennen verschillende aspecten, zoals manieren van invloed die je kunt 
toepassen en het belang van stakeholdermanagement en krachtenveldanalyse. 

 

Een van de hoogtepunten van de training is onze Serious game: de Politieke Game. In de politieke 
game pak je de rol van aandeelhouder of stakeholder van een fictieve organisatie die wellicht wordt 
overgenomen. Hoe neem jij invloed op de besluitvorming? Je beïnvloedingsvaardigheden, 
overtuigingskracht en onderhandeltechnieken bepalen je succes tijdens de game. Deze game zorgt 
ervoor dat jij wordt uitgedaagd in je leerproces. Dankzij heldere feedback en terugblikken op wat er 
in de game is gebeurd, ontdek en ontwikkel je nieuwe vaardigheden 
 
Door het volgen van de training zul je niet alleen een dieper inzicht krijgen in politieke dynamieken, 
maar ook leren hoe je effectief kunt omgaan met diverse stakeholders en krachtenvelden. 
 
Jouw resultaat:  

- Je hebt inzicht in hoe de politieke hazen in jouw organisatie lopen 
- Je weet hoe je een krachtenveld- en stakeholderanalyse maakt om zicht te krijgen op het 

politieke speelveld 
- Je kent verschillende beïnvloedingsstijlen en kunt deze effectief toepassen 
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Klantgericht handelen (met interne en externe klanten) 
Wie is jouw klant, is er sprake van een externe klant of interne klant/stakeholder? Hoe handel je 
klantgericht? En kun je ook té klantgericht zijn? Onze training biedt jou de nodige vaardigheden en 
inzichten om op effectieve wijze met klanten om te gaan en waardevolle klantrelaties op te bouwen. 
Je leert het verschil tussen klantgericht handelen en klantgezwicht, en ontdekt hoe je op authentieke 
wijze aan de behoeften van klanten kunt voldoen zonder concessies te doen aan je eigen 
professionaliteit. 
 
Vertrouwen speelt een cruciale rol in klantrelaties en met behulp van de vertrouwensformule van 
Maister leer je hoe je dit vertrouwen opbouwt en behoudt. In de training verkennen we de 
verschillende fasen van het opbouwen van vertrouwen; van contact leggen en luisteren tot het 
inkaderen van verwachtingen en het maken van toezeggingen. We oefenen daarnaast met type 
klanten en ‘lastig gedrag’ van jouw klanten, waarbij je klantgericht blijft handelen. Je leert hoe je 
oprechte aandacht en interesse in de klant kunt hebben en op welke manier je jouw klant het beste 
kunt helpen. Dit zorgt voor tevreden klanten. 
 
Jouw resultaat:  

- Je kunt klantgerichte communicatieve vaardigheden toepassen in jouw (commerciële) 
gesprekken 

- Je hebt inzicht in de verschillende soorten klanten die je tegen kunt komen in je werk en je 
kunt omgaan met lastige klantsituaties 

- Je bent in staat om vertrouwen op te bouwen en te behouden in klantrelaties 
 
We werken in deze training met een trainingsacteur. 
 
Leidinggeven zonder (formele) macht  
Neem jij vaak informeel de leiding als er iets moet gebeuren, ook al ben je geen leidinggevende? Vind 
je het leuk om verantwoordelijk te zijn en anderen aan te sturen? In onze training leer je hoe je op 
een authentieke manier invloed kunt uitoefenen, zonder dat je boven je collega's gaat staan. Je 
ontwikkelt natuurlijk gezag waardoor anderen vanzelf jouw leiderschap accepteren en volgen. 
 
Tijdens de training analyseren we jouw eigen leiderschapsstijl en kijken we samen hoe je deze kunt 
afstemmen op je medewerkers en de situatie. Door je stijl van leidinggeven steeds af te stemmen op 
de situatie en de medewerker die je leiding geeft, word je nog effectiever. In de training krijg je 
daarom inzicht in het gedrag van je collega’s en leert hoe je hier effectief op kunt inspelen. Hierdoor 
vergroot jij je invloed en accepteren andere jouw sturing.  
 
Jouw resultaat: 

- Je neemt op gepaste en natuurlijke wijze de regie 
- Je hebt inzicht in het gedrag van je collega’s en kunt hierop adequaat inspelen, waardoor je 

gemakkelijker draagvlak creëert en je invloed vergroot. 
Je vergroot je invloed en kunt anderen in beweging brengen 
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Creativiteit en Resultaat  
Ben je op zoek naar een vernieuwende oplossing of aanpak? Wil je praktische problemen op een 
innovatieve manier benaderen? En wil jij leren hoe je van een goed idee tot concrete resultaten 
komt? Elk vraagstuk heeft vele oplossingen, alleen zijn ze niet altijd en voor iedereen zichtbaar.  
 
In deze inspirerende training leer je middels verschillende werkvormen creatieve oplossingen te zien 
en te gebruiken. Je krijgt handvatten om een creatieve basishouding te ontwikkelen. Daarnaast leer 
je creatief te denken en te beslissen, waardoor je problemen op een nieuwe manier aanpakt en 
oplost. Ook leer je weerstand bij je nieuwe ideeën om te buigen, zodat je draagvlak kunt creëren.  
 
Jouw resultaat 

- Je ontwikkelt een creatieve basishouding 
- Je gebruikt creatieve oplossingen om je doelen te realiseren 
- Je kunt je creativiteit toepassen in je werksituatie 

 
Onderhandelen 
Ben je op zoek naar de sleutel tot succesvol onderhandelen? Wil je leren hoe je jouw belangen 
effectief kunt behartigen en win-winresultaten kunt bereiken? Wil jij met meer zelfvertrouwen 
succesvoller onderhandelen? Dan is deze training wat voor jou.  
 
Tijdens de training krijg je meer inzicht in het onderwerp onderhandelen en kijken we naar jouw 
onderhandelingsstijl. Een belangrijk aspect dat we daarnaast behandelen is het identificeren van 
belangen. Je leert om voorbij de standpunten te kijken en de werkelijke belangen van alle partijen te 
begrijpen om win-win situaties te creëren. Tijdens de training zullen we ook de fasen van 
onderhandelen bespreken, zodat je een zicht krijgt in het proces en de juiste strategieën kunt 
toepassen op elk moment. We laten je zien hoe je kalm en gefocust kunt blijven, zelfs wanneer de 
situatie verhit raakt, zodat je effectief kunt blijven communiceren en tot een succesvolle uitkomst 
kunt komen. 
 
Jouw resultaat: 

- Je kent de verschillende onderhandelingsstijlen en –technieken, en welke het beste bij jou 
passen 

- Je hebt inzicht in verschillende belangen en weet hoe je deze bij elkaar kunt brengen 
- Je kunt kalm en gefocust blijven, zelfs in situaties met emotionele betrokkenheid 

 
 
 
 


