
Persoonlijke Effectiviteit
- training

• Interacties begrijpen 
• Resultaten bereiken
• Omgaan met stress
• Omgaan met kritiek
• Conflicthantering
• Zelfinzicht
• Zelfvertrouwen



Waarom deze training

Zou u: beter willen communiceren,
rustiger naar anderen willen luiste-
ren, beter willen omgaan met eigen
en andermans emoties, meer willen
bereiken dan u nu doet en meer zelf-
vertrouwen willen genereren? Deze
training biedt u die mogelijkheden.
Ervaar het zelf!
In deze training leert u uw eigen ca-
paciteiten beter kennen, ontwikkelen
en inzetten. U vergroot uw persoon-
lijk inzicht en persoonlijke vaardig-
heden en daarmee uw effectiviteit in
het werk.

Voor wie bestemd?

Medewerkers op HBO en hoger ni-
veau die effectiever en flexibeler wil-
len functioneren met behoud van
goede relaties.

Wat willen we bereiken?

Na de training kunt u effectiever
communiceren en bent u zelfbewus-
ter, dat betekent o.a.:
• zeggen wat u denkt, rekening 

houdend met de ander;
• effectiever omgaan met kritiek en

complimenten;
• adequater nee zeggen;
• anderen inspireren en activeren;
• effectief  omgaan met lastige 

situaties en stress;
• (zelfgestelde) doelen behalen;
• uw sterke kanten benutten en uw 

minder sterke kanten ont-
wikkelen;

• meer zelfvertrouwen ervaren.

Persoonlijke Effectiviteit

Blok I Zelfanalyse/communicatie
• Persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden benoemen
• Wat is communicatie en waarom gaat het zo vaak mis?
• Effectief  omgaan met feedback
• Effectiever luisteren 
• Meer opnemen uit een gesprek
• Ruimte innemen 

Blok II Interacties/assertiviteit
• Hanteren van  non-verbaal gedrag
• Assertiviteit,  subassertiviteit, agressiviteit
• Niveaus in communicatie
• Omgaan met emoties van uzelf/ander
• Probleemgesprekken
• Persoonlijkheidsvragenlijsten

Blok III Kritiek/conflicthantering
• Omgaan met kritiek
• Inzicht in conflictstimulerend gedrag
• Inzicht in intenties bij conflicten
• Persoonlijke conflicthanteringsstijl
• Effectief  omgaan met conflicten
• Beperkende overtuigingen

Blok IV Omgaan met stress/zelfmanagement
• Vaardigheden voor omgaan met stress
• Effectief  omgaan met verzoeken
• Persoonlijke doelen concretiseren
• SMART doelstellingen
• Bijsturen van gedragingen die stressverhogend werken
• Realistisch waarnemen en denken
• Kernkwadranten

Blok V Follow-up
Deze dag is bedoeld voor begeleiding en advies om de deelnemers te hel-
pen bij het opsporen van eventuele struikelblokken, valkuilen en andere sto-
ringen.

Aanpak

De training is gericht op bewustwording van uw eigen gedrag en sterktes en
belemmeringen daarin. In allerlei oefeningen kunt u uitproberen welk ge-
drag maximaal resultaat oplevert en bij welk gedrag u zich op uw gemak
voelt. Ook situaties uit uw persoonlijke praktijk komen aan de orde. Op de
eerste dag wordt de trainingsmap uitgereikt. De training wordt afgesloten
met een certificaat. Tijdens de trainingsdagen en in de tussenliggende perio-
des werkt u aan uw persoonlijke actieplan en aan opdrachten die u ook met
uw leidinggevende bespreekt. Zo kan hij of zij u coachen in uw leerproces.

Inhoud



Trainingsduur

10 dagdelen, verdeeld over 5 blokken. De trainingstijden zijn van 9.00 tot
17.00 uur. Het 5e blok is een terugkomdag die ongeveer 3 maanden na
blok 4 wordt gehouden.

Groepsgrootte

Wij werken bewust met kleine groepen. De maximale groepsgrootte voor
deze training is vastgesteld op 9 deelnemers.

Inschrijving

De inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. 
Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers voor de training
hebben de laatst ingeschrevenen voorrang voor deelneming aan de eerst-
volgende training. 

Betaling

De verschuldigde kosten dienen een maand voor aanvang van de training
te zijn voldaan, of  uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Deelgenomen hebben o.a.

* Rabobank Lelystad  * Kiremko bv. Montfoort  * Circuit Technology Woerden bv
* Alescon Assen * Tulp Keukens Rijssen  * Air Products NL bv Rotterdam  
* Avebe Veendam  * Hoofdbedrijfschap Detailhandel Den Haag  
* Min. van Verkeer en Waterstaat Den Haag  * Rabobank Drachten-Ureterp 
* Rijksconsulentschap Sociale Zekerheid Groningen  * Rabobank Stadskanaal  
* Gemeente Weststellingwerf Wolvega  * Wedeka Bedrijven Stadskanaal
* CR Delta Arnhem  * Rabobank Staphorst  * Rabobank Norg-Peize  
* Perfetti Van Melle  * Rabobank Zuidelijk Westerkwartier  * Rabobank Bedum-Delfzijl
* Rabobank Groningen e.o.  * Rabobank Noordwest Friesland  
* Royal Huisman Shipyards Vollenhove  * Achmea Sociale Zekerheid Amstelveen  
* Aegon Leeuwarden  * Rabobank De Dollard * Rabobank Meppel Steenwijkerland  
* Rabobank Beilen-Wijster  * ’s Heeren Loo Ermelo  * MOA NN
* Stichting Kinderopvang Stad Groningen  * NDC|VBK Uitgevers Leeuwarden
* Rabobank Heerenveen  * Rabobank Leeuwarden
* Rabobank Sneek – Zuidwest Friesland  * Rabobank Noordoostpolder - Urk
* Rabobank Noordenveld West Groningen

“Het geven van meer feedback, uit-
komen voor wat ik voel en denk is
voor mij een openbaring. Zelfs fy-
siek ben ik rustiger geworden, wat
merkbaar is in mijn omgeving.
Maar ook van binnen voel ik mij
rustiger, ik blijf minder lang met
gedachten rondlopen en kan ze
beter van mij afzetten. Het was de
leukste, meest zinvolle training die
ik in jaren heb gevolgd.”

“Ik ben mij bewuster geworden van
de achtergronden van mijn eigen
handelen en dat van anderen en
ga daar bewuster mee om. Hier-
door is mijn persoonlijke effectiviteit
aanzienlijk verhoogd.
Aanbevelenswaardig!”

“Ik heb door de training geleerd
voor mijn eigen rechten en mijn
eigen mening op te komen. Wan-
neer mij nu iets dwars zit over het
gedrag van iemand anders, dan
maak ik dat bespreekbaar en blijf
ik er niet mee rondlopen. Ik ben
me bewuster geworden van ‘voor-
oordelen’ ten opzichte van anderen
en probeer me meer bij de daad-
werkelijke feiten te houden.
Door de training kan ik gedrag van
sommige mensen beter plaatsen.”

“Erg leuk! Ik kom nu zekerder over
en kan beter mijn grenzen aange-
ven.”

“Een geweldige trainster die zeer
betrokken is bij een ieder in de
groep.”

Deelnemers aan het woordPraktische zaken



Organisatie ontwikkeling

ZIN advies richt zich op de kwaliteit
van de organisatie als geheel. Jaren-
lange ervaring heeft geleerd dat het
belangrijk en effectief is om de
aandacht te richten op het totale sys-
teem van voortbrenging.
Onze adviseurs zijn ervaren in de be-
geleiding van het management op
het gebied van integrale organisatie
ontwikkeling. Op basis van hun ken-
nis en inzicht kunnen ze ter plekke
sturing geven aan het vormgeven van
beleid. Zij ontwikkelen alternatieven
en helpen bij het maken van keuzes.
Ook kunnen zij uw organisatie bege-
leiden op specifieke terreinen, zoals
Investors in People, leiderschaps- en
teamontwikkeling en organisatie-op-
stellingen.

Personeelsadvies
“Onze adviseur woont bij u om de
hoek”

Hebt u vragen of problemen op het
gebied van personeel? Wij kunnen
uw P&O beleid en instrumentarium
snel en doeltreffend doorlichten met
onze P&O scans.
Vanuit een jarenlange ervaring hel-
pen wij uw organisatie op een des-
kundige manier. Ons specialisme is
het assisteren van het MKB bij vraag-
stukken over P&O. U krijgt een per-
soonlijke adviseur, die uw organisatie
kent en daardoor weet wat er in uw
bedrijf leeft.
Organisaties met een eigen P&O-
functionaris of afdeling kunnen bij
ons terecht voor ondersteuning bij
projecten of interimwerkzaamheden.

Medezeggenschap

Op het gebied van medezeggen-
schap kunnen wij specialisten inzetten
die vaardig zijn in integrale advise-
ring en ondersteuning van medezeg-
genschapsorganen en bestuurders
met betrekking tot:
- inhoudelijke advisering
- procesbegeleiding
- samenwerking en communicatie
- projectadministratie 

ZIN advies, uw partner in HRM

ZIN advies
Fluessen 20
9204 HP  Drachten
Tel. (0595) 44 52 58
www.zinadvies.com
info@zinadvies.com
KvK 01083819

Training en Coaching

Training
Onze in-company trainingen zijn
maatwerk, dat tot stand komt in over-
leg met de opdrachtgever. De na-
drukkelijke aandacht die wij besteden
aan de transfer naar de praktijk ver-
hoogt het rendement in hoge mate. 
Een aantal van onze trainingen orga-
niseren we tevens met open inschrij-
ving, zoals:
- Praktisch Leidinggeven
- Persoonlijke Effectiviteit
- Projectmanagement
- Internal Facilitator IiP

Coaching
Veel managers en medewerkers heb-
ben behoefte aan persoonlijke coach-
ing. 
Coaching bestaat uit gesprekken met
een externe deskundige over zaken
die met persoonlijk functioneren,
zowel in werk als privé, te maken
hebben. Coaching kan een versnel-
ling brengen in de ontwikkeling van
de gecoachte en in combinatie met
training kan dit de effectiviteit nave-
nant verhogen.


