
 

Persoonlijke Effectiviteit 
en Politieke Invloed 

 

Vierdaagse training waarmee je je effectiviteit, inzicht en invloed 

in organisaties vergroot. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectieve communicatie en informele invloed 
Professionals en managers kennen de uitdaging van hoe effectief te blijven in (grote) 

organisaties. Maar ook als ondernemer is het steeds weer een kunst om invloed uit te 

oefenen op de juiste plekken. Soms is het mogelijk om formele invloed te laten gelden. 

Veel vaker blijkt dat een mix van effectieve communicatie en informele invloed tot de 

gewenste resultaten leidt. Want... je bent niet altijd in de positie om formele invloed aan 

te wenden en dan is het buitengewoon handig om toch effectief te zijn in het bereiken 

van je doelen. 

 

 

Ken je de situatie, dat: 

- je bent aangesteld als projectmanager of in een andere rol zonder formele macht en 

JIJ wordt de hele tijd aangesproken op het resultaat, terwijl allerlei mensen niet in het 

juiste tempo meebewegen? 

- je merkt dat er spelletjes gespeeld worden en je je vinger er niet achter krijgt wat de 

doorslag zal geven? 

- je nieuw bent in een organisatie en niet veel tijd hebt om rustig uit te vinden hoe de 

hazen lopen? 

- je hebt heel veel kennis van de materie en bent ook nog goed in relaties, terwijl je 

merkt dat je invloed niet groeit maar juist achteruit gaat? 

 

Deze en vele mogelijke situaties lenen zich voor een groter bewustzijn over ‘hoe het 

werkt’. Het belangenspel gaan leren zien en vervolgens effectief op in kunnen spelen. Als 

je dit herkent is dit een waardevolle training voor jou. 

 

 

Zelfinzicht en praktische instrumenten 

In deze training ben je meer dan welkom een verfrissende douche van ideeën te komen 

nemen. We gaan intensief aan de slag met concepten over invloed, over hoe jij effectief 

bent (en waar ook niet) en met praktische instrumenten die je communicatie effectiviteit 

opleveren. Je krijgt daardoor een heel helder beeld over jouw leiderschap in 

organisaties: dat je doorkrijgt wat jouw aandeel is in het behalen van succes en hoe je 

jezelf kunt aanscherpen. 

 

 

Opbouw workshop 

De workshop bestaat uit 4 dagen, opgebouwd uit 2 blokken van 2 dagen.  

Werkelijk leren gaat niet om begrijpen alleen, maar ook om ervaren en integreren. 

Tijdens deze training gaat inspiratie hand in hand met veel doen. De ervaring leert dat 

juist die combinatie tot de beste resultaten leidt. 

 

 

 

Bijzonder hoe je in korte tijd zoveel 

inzicht kunt krijgen in de 

organisatie. De trainers geven je 

echt het gevoel dat je het kunt en 

dat stimuleert om er veel mee te 

doen. JV | Internetondernemer 

 

 

Mooie training om doelen te 

bereiken in grote bedrijven, erg 

enthousiast gebracht. LK | Manager 

Wholesale 

 

 

Ongelofelijk hoeveel makkelijker ik 

mijn acquisitie nu kan doen JB | 

Ondernemer 

 

 

Ik had nooit zo’n zin in politieke 

spelletjes, maar ik begrijp nu dat 

het niet om de politiek of ellebogen 

gaat, maar dat je door handig te 

kijken en de juist mensen te 

spreken, gewoon meer voor elkaar 

kan krijgen. Voor je eigen doelen 

en voor de organisatiedoelen, dus 

prima.  

MvdP | Manager Communicatie 

 

 

 

 

 

 

Vind de juiste mix van effectieve communicatie en 
informele invloed  



 

 

Voor wie is deze training? 

Deze vierdaagse training is voor iedereen die het belangrijk vindt te leren over invloed 

en hoe daar zelf effectiever in te worden. Voor iedereen die zichzelf beter wil leren 

kennen, patronen wil leren zien en slagvaardiger wil worden in het bereiken van doelen 

in organisaties. Een vooropleiding is niet nodig, wel is het belangrijk dat je te maken 

hebt met een politiek krachtenveld in je werk. Als je daarover twijfelt neem dan contact 

met ons op.  

 

 

Wat levert deze training je op? Onder andere: 

• Posities van spelers inschatten en zelf bewust posities gaan innemen. 

• Op een positieve, effectieve en transparante wijze bijdragen aan goede 

besluitvormingsprocessen. 

• Heldere, effectieve en aansprekende doelen kunnen formuleren. 

• Inzicht in en sturing van je eigen gedrag en dat van anderen. 

• Invloedstijlen en de daar onderliggende doelen en belangen kunnen herkennen. 

• Als je de ‘puzzel’ herkent hoe besluiten worden genomen, je communicatie in 

kunnen zetten zodat je de omgeving meekrijgt voor je plannen. 

• Emotionele en communicatieve valkuilen herkennen, bij jezelf en bij anderen. 

• Het politieke handelingsmodel toepassen en zo het politieke spel bewust kunnen 

spelen. 

 

 

Investering & praktische informatie 

De investering voor dit traject bedraagt € 1280,- ex BTW, inclusief vegetarische 

lunches, koffie, thee en werkmateriaal. Voor sommige klanten van JBBX gelden 

kortingspercentages: informeer gerust bij ons voor welke prijs je kunt deelnemen.  

 

De data en locatie van deze training vind je op www.jbbx.nl.  

Aanmelden kan via onze website of stuur een mail naar mail@jbbx.nl.   

 

 

                     

Programma 

 

Trainingsdag 1  

Persoonlijke Effectiviteit 

• Effectieve mindsets 

• Verdieping van doelgericht denken en 

handelen 

• Communicatiestijlen 

 

Trainingsdag 2  

Effectief handelen 

• Activiteiten model: zien hoe de 

‘puzzel’ in elkaar zit en daar effectief 

mee omgaan 

• Jezelf verstevigen in je professionele 

profiel en communicatie 

 

Trainingsdag 3  

Politieke Invloed 

• Excellente communicatie (m.n. 

aandacht voor intenties, interpretaties 

en intuïtie). 

• Mensen, besluiten en systemen 

beïnvloeden. 

  

Trainingsdag 4 

Besluitvormingsprocessen & 

Professioneel hierop inspelen 

• Organisatieontwikkeling: 

besluitkracht en kwaliteit van 

besluiten om je heen vergroten 

• Leiderschapsontwikkeling voor alle 

lagen: ook de lagen boven je in de 

hiërarchie. 

• Bewuste en onderbewuste 

beïnvloeding. 

• Doelgerichte verankering. 

 

 

Heb je vragen over deze training? 
Neem gerust contact met ons op!  
JBBX 
Laan van Meerdervoort 185 - 187 
2517 BA Den Haag 
T 070 326 3200 
mail@jbbx.nl 
 

    Inzichten concreet en praktisch toepasbaar maken 
 

Verdiep je leiderschap en communicatie 
 

http://www.jbbx.nl/
mailto:mail@jbbx.nl

