Elan+ 2018

Seminaries “Sociale vaardigheden”
Dit seminarie is volzet. Het is spijtig genoeg momenteel niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.
Dit seminarie is reeds begonnen of afgelopen. Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.

Everything DiSC® in teamverband
Doelstelling
Beter leren omgaan met anderen, hoe de verschillende communicatiestijlen ontdekken en deze gebruiken in je dagelijkse relaties met je
team.
Deelnemers leren hoe de communicatiestijl van anderen te ontdekken. Het resultaat is dat men zijn stijl aanpast om een
beter contact te hebben.
Meer en betere contacten realiseren.
Het team past zich aan aan elk verschillend teamlid. Het gevolg is minder conflicten, waardering wordt getoond aan collega's
en het gehele team wordt sterker gemaakt.

Doelgroep
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door al diegenen die resultaten willen bereiken in het
samenwerken met collega's, medewerkers, leidinggevenden, klanten, leveranciers enz.

Voorkennis
Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.
De deelnemers hebben inzicht in de basisprincipes van communicatie.

Programma
Inhoud
Instrument DiSC® Classic - paper version.
Ontdek:

4 gedragsstijlen en jouw gedragsvoorkeuren.
Je sterktes en wat er gebeurt bij overdadig gebruik.
Je gedrag bij conflict.
Hoe de stijlen van anderen te analyseren.
Hoe anderen jouw stijl evalueren.
Hoe je stijl aan te passen om gemakkelijker contact te hebben met anderen.
Wat je motiveert.
Hoe om te gaan met doelstellingen en angst.
Hoe je managementstijl aan te passen.

Praktische informatie
Duurtijd: 1-daagse opleiding
Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)
Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie
Vorm: Klassikaal
Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige
schema’s en herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden
om te reflecteren over bepaalde aspecten van de aangereikte topics. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder
uitgewerkt worden.
In deze workshop leren de deelnemers door te doen. Er wordt dus een actieve participatie van hen verwacht.
Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Datums
Vul je e-mail adres in
Kies de sessie die je interesseert
Verzenden

▾

