
Wat leer je?
In deze verdiepingstraining leer 
je collega’s mee te krijgen in de 
gewenste richting, zonder een beroep 
te doen op jouw formele of informele 
macht. Je maakt gebruik van andere 
bronnen dan macht. In deze training 
worden je mogelijkheden verder 
verdiept en krijg je nieuwe handvatten 
voor de dagelijkse praktijk. Je vergroot 
je inzicht in je eigen persoonlijkheid 
en de gevolgen van je gedrag op 
de communicatie met anderen.

TRAINING 
MANAGEN ZONDER MACHT 

VERDIEPING

Praktische informatie

Kosten:
De prijs voor deze 3-daagse training 
bedraagt € 895,- exclusief btw en 
inclusief lunch.
 
Data:
Kijk voor data op onze website

Tijdstip:
9:30 - 16:30 uur

Locatie:
Conferentiecentrum Drakenburg in 
Baarn

Aanmelden kan via www.otcp.nl

De trainer
De training wordt gegeven door Rik Bekking. 

Hij kan theorie en praktijk goed aan elkaar 
koppelen en vraagt wat mensen nodig 
hebben om tevreden de deur uit te gaan. 
Door het stellen van prikkelende en 
confronterende vragen gaan deelnemers 
aan de slag met zelfonderzoek. Verder 
dan de sociale, wenselijke “praat”laag. Rik 

werkt altijd met wat er in de groep ter plekke 
gebeurt, om duidelijk te maken welke patronen 

deelnemers hebben. Hierdoor ontstaan nieuwe 
inzichten over jezelf en ontstaat ruimte voor groei. 

De trainingen zijn altijd interactief, theorie en praktijkoefeningen 
wisselen elkaar af. Rik is gecertifi ceerd als Birkman senior consultant 
en gebruikt de Birkman rapportage standaard in zijn coachingspraktijk.

Voor wie?
Deze training is voor iedereen die de training “Managen zonder Macht” al heeft gevolgd en daarnaast onze Birkman 
Persoonlijkheidstest of Birkman Opfriscursus heeft gedaan. Tijdens Managen zonder Macht heb je geleerd te werken 
zonder een beroep te hoeven doen op je positie van projectleider of leidinggevende. Ook heb je geleerd om invloed uit te 
oefenen zonder gebruik te maken van persoonlijke macht. Je weet dat managen mét macht een reële mogelijkheid is, maar 
dat managen zonder macht een uitstekend alternatief is! Ben jij enthousiast over deze training en wil jij je verder verdiepen 
in het beïnvloeden van anderen, zonder formele macht te gebruiken? Dan is deze verdiepingstraining echt iets voor jou!

“Niet in rijkdom of macht ligt de grootheid van de mensen, maar in karakter en goedheid.” – Anne Frank

Wat gaan we doen?

Dag 1 –> Opfrisdag
• we frissen de theorie uit de basistraining op 
• afspraken maken (verdieping)
• dramadriehoek en patronen waar je in zit
• Birkman persoonlijkheidstest bespreken
• actieplan voor het vervolg

Dag 2 –> Teampatronen herkennen en doorbreken
• wat is een systeem?
• 3 systemische principes
• functies van patronen
• enkele veel voorkomende patronen
• patronen doorbreken

Dag 3 –> Effectief communiceren en beïnvloeden
• eerste indruk
• de kracht van feedback geven en ontvangen
• communicatiestijlen
• luisterstijlen
• beïnvloeden en manipuleren


