RESULTAAT BOEKEN ZONDER MACHT
Situaties en stakeholders vlot doorgronden,
en díe leiderschapsstijl inzetten die leidt tot resultaat.
11+12 juni 2012 Utrecht | 3+4 september 2012 Eindhoven
26+27 november 2012 Utrecht | 3+4 december 2012 Eindhoven

RESULTAAT BOEKEN ZONDER MACHT
GETTING RESULTS WITHOUT AUTHORITY
Om resultaten te behalen in je werk moet je met anderen samenwerken. Dit betekent ook dat je anderen mee moet
krijgen om naar dat resultaat toe te werken. Veelal heb je over degenen met wie je samenwerkt geen formele macht,
of misschien heb je die wel, maar wil je die niet inzetten om iets gedaan te krijgen. Moderne organisaties – met
projectteams, matrix-structuren, externe leveranciers en partners – zijn complex en de onderlinge verhoudingen worden
niet slechts bepaald door hiërarchische structuren. Je moet invloed uitoefenen. Wil je resultaat boeken, dan moet je
snel inspelen op veranderende prioriteiten, de samenwerking verbeteren, vlot besluiten nemen en problemen oplossen.
In alles is het nodig dat je mensen kunt beïnvloeden en ze meekrijgt in je voorstellen.
Om iets voor elkaar te krijgen moet je aandachtig luisteren naar anderen, terwijl je óók voor je eigen belangen op komt.
En je moet overtuigen, terwijl je ook de relatie goed houdt en liefst verbetert. De output van mensen die niet direct voor
je werken, is bepalend voor je eigen succes. Je hebt commitment nodig voor projecten en deadlines waarvoor je verantwoordelijk bent, maar die je onmogelijk alléén kunnen realiseren. Je moet resultaat boeken, zonder macht te hebben of
uit te oefenen.
Deelnemers aan ‘Resultaat boeken zonder macht’ leren situaties strategisch te analyseren, en vervolgens te bepalen
welke benadering het meest succesvol zal zijn. Ze leren lange-termijn relaties op te bouwen met anderen, en op
hetzelfde moment korte-termijn doelen te realiseren.
Deelnemers
Projectleiders, managers, inkopers, engineers, marketing, sales: iedereen die professioneel andere mensen moet
beïnvloeden om eigen resultaten te behalen. Iedereen die herkent dat de communicatielijnen en de krachten op
het werk anders lopen dan de hiërarchische lijnen, en in die context effectiever wil worden.
Leerdoelen
• Ken je eigen voorkeurs-leiderschapsstijl, leer de stijl van anderen snel te doorgronden,
en pas eventueel je communicatie aan aan de stijl van de ander
• Bouw win-win relaties, geef leiding, delegeer en motiveer door flexibel te switchen tussen stijlen,
al naar gelang de situatie daar om vraagt
• Genereer buy-in: beïnvloed stakeholders op een strategische manier, zodanig dat ze je helpen je doelen te bereiken

						
				
Klanten
Veel organisaties wereldwijd hebben “Getting Results Without
						
Authority” al succesvol aangeboden aan hun medewerkers:
						Amadeus, British Telecom, Continental, Liberty Global,
						
Kuwait Oil, Oronite, ParcelForce, Eircom, Statoil, Texas
						
Instruments en Tyco. In Nederland onderandere Philips,
						TSMC, Omron en NXP Semiconductors.

INHOUD
Zelf-analyse
Vóór de cursus bepaal je je eigen leiderschapsstijl met behulp van een 360° assessment (input van collega’s, je
leidinggevende en eventuele ondergeschikten). De eerste dag van de training zet je dit voort door in een reële situatie
uit je eigen werkomgeving kritische feedback te krijgen op het effect van jouw leiderschapsstijl.
Ontwikkeling van vaardigheden
Intensief oefenen buiten de eigen comfort-zone, met verschillende beïnvloedingsstijlen. Een breed palet aan oefeningen,
video’s, rollenspellen, cases, artikelen en simulaties draagt bij aan je eigen leerdoelen. Experimenteer met verschillende
invloedstijlen, en ervaar het effect op jezelf en op anderen.
Voorbereiden op de realiteit
Je voorbereiden op real-life situaties op de werkvloer. Leer een strategische methode om stakeholders in kaart te brengen
en te beïnvloeden. Plan en oefen een realistische maar lastige invloedsituatie. En oefen met alternatieve benaderingen
buiten je eigen comfort-zone.

TRAININGEN IN 2012
‘Resultaat boeken zonder macht’ is een tweedaagse training, en wordt zowel als open programma aangeboden,
alsook in-company. De open trainingen vinden komend jaar 4x plaats:
11 & 12 juni 2012
3 & 4 september 2012
26 & 27 november 2012
3 & 4 december 2012

Meetingmoods, Jaarbeurs, Utrecht
Conference Center, High Tech Campus, Eindhoven
Meetingmoods, Jaarbeurs, Utrecht
Conference Center, High Tech Campus, Eindhoven

Je investering is € 999 per deelnemer, excl. BTW maar incl. boek, arrangement, en lunch.
Vanwege de hoge mate van persoonlijke begeleiding worden per programma maximaal 12 deelnemers toegelaten.
Voor groepen binnen bedrijven en organisaties is een aangepast programma mogelijk, met focus op bijvoorbeeld
stakeholder management, onderhandelen, interculturele samenwerking of conflicthantering. Dit alles in overleg,
aangepast aan uw bedrijfssituatie.
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Frank Garten (1970) werkte jarenlang in engineering, marketing, project
management en general management functies binnen Philips en NXP
Semiconductors. Zijn trainingen zijn concreet en praktisch, en gericht op
het verbeteren van samenwerking op de werkvloer. Zijn specialisatie is
intercultureel onderhandelen, waarover hij in 2011 het boek
“Werken met Andere Culturen” publiceerde.

