Beïnvloeden van gedrag leert u beproefde strategieën om diepgewortelde gewoontes succesvol te veranderen en te werken aan
blijvende verbetering. Steeds terugkerende problemen worden
blootgelegd en overwonnen met een krachtige invloedstrategie.

Beïnvloeden van gedrag™
Inspiratiesessie
Maak nu kennis met dit innovatieve concept
Inspiratiesessie van 2 uur met aansluitende netwerkborrel

Influencer Missie De Influencer oefent positieve

De training verschaft individuele personen, op ieder

bestaande uit zowel sociale als procesmatige technieken

doeltreffende, alomvattende strategie te ontwikkelen

invloed uit door het toepassen van doordachte strategieën,
en inzichten. Daarmee is de Influencer in staat om blijvende verandering te creëren bij zichzelf, in de organisatie

en in de maatschappij. De missie is om aan zoveel moge-

niveau van een organisatie, de vaardigheden om een
om deze problemen te overwinnen.

Investering De kosten voor deelname aan een

lijk mensen de mogelijkheid te bieden om effectieve beïn-

inspiratiesessie bedragen € 50,- per persoon, exclusief

worden gerealiseerd volgens het Influencer concept.

informatiepakket en informele borrel.

vloeders te worden, zodat echte blijvende verbeteringen

Voor wie? Op de Inspiratiesessie komen managers en
professionals die op doeltreffende wijze veranderingen

btw en inclusief boek Influencer - Nederlandse uitgave,

>

Meld u aan via www.IMKopleidingen.nl/iif
Reserveer meteen uw plaats met
één telefoontje naar 0172 - 42 34 56

willen aanbrengen, zowel bij zichzelf als in de organisatie.

Wat leer ik? Op een bijzondere, interactieve wijze

maakt u kennis met een methode van krachtige

beïnvloeding van individuen, maar ook van teams en

complete organisaties. Het draait om het overwinnen
van diepgewortelde, hardnekkige, weerbarstige pro-

blemen in de organisatie, het team of uw privéleven.
IMK Opleidingen biedt deze training aan
in samenwerking met VitalSmarts Benelux

Programma
• Achtergronden van Influencer, onderzoek, methodiek,

• Uitleg over de mogelijkheden met Influencer voor u en

• Vertaling naar de eigen situatie, inclusief minitraining

• Open discussie en ervaringsuitwisseling

toepassingen en resultaten
met videovoorbeelden

Regio en data

Onderweg-naar-huis sessie van 16.00 - 18.00 uur

januari 2014

april 2014

Rotterdam

Utrecht

16 - 01

februari 2014

mei 2014

Amsterdam

Rotterdam

06 - 02

OOK INCOMPANY!

uw organisatie

wij maken deze training
effectief voor uw team op maat

01 - 04

13 - 05

september 2014

november 2014

Amsterdam

Amersfoort

11 - 09

13 - 11

oktober 2014

december 2014

Utrecht

Den Bosch

28 - 10

09 - 12

Zie ons volledige programma
op IMKopleidingen.nl/iif

Inspiratiesessie Beïnvloeden van gedrag™
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