Speedmanagement II: Beslissen en Beïnvloeden
Verhoog de organisatie-effectiviteit door slimmer werken!
SLECHTS 2% BEDRIJVEN VINDT ZICHZELF EFFICIËNT
Dat blijkt uit recent 'Slimmer Werken'-onderzoek van Ergo Direct International. Efficiënt werken
is ontzettend belangrijk geworden:

Maar liefst 71% geeft aan dat de werkdruk de afgelopen 3 jaar is toegenomen.
13,5% zegt dat het “zeer sterk” toegenomen is. Samen is dat 85% van de organisaties.
We nemen nu bij Speedmanagement II een diepere duik in de onbewuste psychologische
processen van de mens. We ontrafelen ineffectief gedrag en geven u het tegengif
Elke dag worden we geconfronteerd met een enorme hoeveelheid kleine en grote
beslissingen. Onjuiste keuzes kunnen enorme gevolgen hebben. Geen wonder dat we
terugvallen op snelle, onbewuste verwerkingsmechanismen: een groot deel van ons
keuzeproces gebeurt zonder dat we het doorhebben. Zonde! U leert in dit seminar uw
automatische piloot uit te zetten op de cruciale noodzakelijke momenten.
Resultaat
Met veel voorbeelden uit de praktijk en vele interessante onderzoeken, wordt u zich bewuster
van onbewust manipulerende communicatie van diverse tegenspelers. En u weet hier nu veel
krachtiger mee om te gaan, het te gebruiken en te zien wanneer het tégen u gebruikt wordt.

Programma Speedmanagement II: Beslissen en Beïnvloeden

09.30 – 11.00 uur Crucial Conversations: overtuigen met kracht en respect








Wat zijn Crucial Conversations? Wanneer zijn die er echt?
Waarom maken we fauten? Hoe we kijken zónder te zien…..
Zet de automatische piloot uit!
Speedtips om de tijger én de slang te zien
Respect oproepen en ander soepel meekrijgen
Nooit meer slepende conflicten
Enorme tijdwinst door succesvolle baanbrekende gesprekstechniek

11.15 – 12.00 uur Positief beïnvloeden van ‘moeilijke’ anderen doe je zo…
(o.b.v. “Influence”/Prof. Robert Cialdini en “Eyes wide open” /Dr. Noreena Hertz)
 Behoed je slim voor de (leken) expert
 Ontmaskeren van de tegen- of schijnwerker
 Valkuilen van het type “Já, dát moeten we doen! (maar we doen het niet)”
12.00 – 12.30 uur Brainstormsessie via digitaal MindMappen
 Survival tips voor de info-overvloed maatschappij!
 Hoe detecteer ik de ‘need-to-know’ info en hoe omzeil ik de ‘nice-to-know’ info
 Gouden bronnen tussen digitale ruis
12.30 – 13.30 uur

LUNCH

13.30 – 14.00 uur E-mail management 2014
 Efficiënt omgaan met informatie overvloed via e-mail
 Zó creëert u kwalitatief hoogstaande e-mail communicatie, die u zeeën van tijd bespaart!
 “Stuur me alleen mails waarop ik alleen met “ja” of “nee” kan antwoorden …..”

14.00 – 15.00 uur Tover vergaderingen om in besluitvaardige Speedmeetings
 Effectief vergaderen is leuk en zó houdt u veel tijd over
 Onorthodoxe, maar zeer effectieve meetings
 Alerte vragen bij fraai gepresenteerde cijfers, tabellen, grafieken (pas op voor
onbewuste manipulatie!)
 3x besluitvaardiger worden: individueel en voor groepen
 Speedtips om greep te krijgen op de turbo-wereld

15.15 – 16.00 uur Groepsbesluitvaardigheid positief beïnvloeden en versnellen





Groepsgedrag ontleed; wanneer wordt het nadelig
Wat we kunnen leren van lingeriemodellen en priklimonade
Aanpakken van procesverstoorders
Speedtips om verschillen (van mening) te stimuleren

16.00 – 16.30 uur

Extra: 5 Krachtige onderhandeltricks
Extra: Kantoortuincommunicatie regels
Extra: De nieuwste neurologie wetenswaardigheden: gebruik uw brein
beter!

Gedurende de dag maakt u ongeveer 8 korte oefeningen die uw opnameniveau versterken.
Maximale groepsgrootte 15 personen.

De trainer : Richard van Houten

Zwarte bandjudoka en Zuid-Europa aficionado Van Houten adviseert bedrijven op het gebied
van management, communicatie en commercie. Daarnaast heeft hij zich ontwikkeld tot een
begenadigd en enthousiast spreker en trainer over deze onderwerpen. Hij vertelt beeldend,
pakkend en confronterend wat wél en niet werkt. Door zijn vele intrigerende voorbeelden zorgt
hij ervoor dat zijn trainingen nog lange tijd effect sorteren. Hij zegt wat velen denken maar niet
durven zeggen.
Kosten :

De kosten voor dit seminar bedragen € 495,- p.p. excl. btw.
Hierbij zijn inbegrepen het documentatiemateriaal, de koffie/thee,
lunch en parkeerkosten. Het documentatiemateriaal ontvangt u
op de dag zelf.
Twee weken voor aanvang van de training ontvangt u onze factuur.
Deze factuur geldt tevens als bevestiging van uw deelname.

Locatie:

Dit seminar wordt georganiseerd bij Meetz! Hofhoek 9 te Poortugaal

Tijdstip:

09.30 uur - 16.30 uur

Incompany :

U kunt uiteraard ook Richard van Houten binnen uw organisatie halen
voor een incompanytraining. De training wordt bij u (of een andere door
u opgegeven locatie) gegeven en u kunt dus zelf de deelnemersgroep
samenstellen. Wij adviseren een maximale groepsgrootte van 15
personen. De enorme bevlogenheid en humor die Richard in zijn
trainingen verwerkt zullen diepe indruk maken op u en uw collega’s

