Van Uitvoering naar Regie
Dit is de training die u zoekt als u of uw medewerkers van taak of rol gaan veranderen. Er worden dan
immers andere vaardigheden gevraagd. Die vaardigheden, en meer, komen in deze training ruimschoots
aan bod !

Doel
Het doel van de training is om de deelnemers antwoord te geven op een aantal vragen zoals:






Hoe kan ik deze verandering met plezier tegemoet zien?
Waarom is modern regisseren effectief en wanneer pas ik het toe.
Wat moet ik weten als ik de regierol neem.
Wat betekent dat voor mij; welke vaardigheden kan ik inzetten en wanneer pas ik die effectief toe.
Hoe maak ik zélf de omslag van uitvoering naar regie en vergroot ik mijn persoonlijke effectiviteit.

Inhoud van de training
De opleiding kent een flexibele opzet; vaak wordt de inhoud toegesneden op de samenstelling van de
groep cursisten. Dat betekent dat we ons in deze brochure beperken tot het noemen van een aantal
belangrijke onderdelen.












Jouw kernkwaliteiten en hoe je die effectief kunt inzetten als regisseur
Jouw irritatie en hoe die je kunnen beperken in effectief handelen
Basisvaardigheden voor effectieve communicatie, logische communicatieniveaus
Onderscheid tussen proces- en projectmanagement
Inhoudelijke procesaspecten en de kritische succesfactoren
Hoe vergroot ik mijn invloed op het proces
Sturen op resultaat; hoe doe je dat
10 succesvolle eigenschappen van de regisseur
Paradigma's
Waarden, wat zijn dat en wat kun je ermee
Communicatie en onderhandeling

Trainers
De trainers die door Leefomgeving worden ingezet zijn doorgaans internationaal gecertificeerd.
Zakelijke trainingen worden door de trainers specifiek afgestemd op het gegeven leerdoel van de
training.

Praktijk centraal
Leren gaat effectiever indien de geboden stof/techniek herkenbaar en toepasbaar is in de praktijk. Wij
hechten daarom zeer aan de inzet van trainers die zelf praktische ervaring hebben met het werkveld.
Hierdoor zijn zij goed in staat een koppeling te leggen tussen de basistheorie en de dagelijkse praktijk van de
deelnemers. Er zal veel met cases worden gewerkt. Waar mogelijk ingebracht door de deelnemers aan de
training.
Neurolinguïstisch programmeren (NLP)
Wij vinden begrippen als respect en integriteit erg belangrijk. Samen leven gaat goed zolang we elkaar willen
en kunnen begrijpen. Dat vraagt om meer dan het aanleren van kennis en technieken. Wij werken daarom
met NLP technieken in de training. De keuze daarvoor is eenvoudig te verklaren.
1. Veel bestaande trainingen richten zich op gedragsverandering door het aanleren van vaardigheden en
kennis. NLP technieken richten zich op hogere logische niveaus (overtuigingen, waarden, identiteit).
2. Wanneer inzichten worden verworven in de eigen waarden en overtuigingen en die van de ander, zal
het gedrag automatisch veranderen, maar nu als gevolg van een intrinsiek gemotiveerd proces
waardoor het ‘nieuwe gedrag’ beklijft.
3. De technieken zijn zodanig effectief dat mensen hier zeer nieuwsgierig van worden en zich die
technieken graag eigen willen maken. Dit maakt dat er sprake is van een ‘motivatieboost’.
4. Na kennismaking met voorbeelden, en al na een beperkte uitleg, herkennen mensen de factoren die in
het verleden bepalend waren voor effectieve en minder effectieve praktijkervaringen. Dit leidt tot een
tweede ‘motivatieboost’.
5. NLP geeft veel inzicht in het ontstaan van eigen gedrag en dat van de ander.

Kosten
De kosten voor een driedaagse training bedragen € 1.650,- per persoon, exclusief BTW. Hierbij zijn
inbegrepen het opleidingsmateriaal en de catering.
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