De Communicatiestrateeg

Versterk persoonlijk leiderschap en vergroot inzicht, impact, veerkracht en effectiviteit
Je functioneert op strategisch communicatie-managementniveau en beweegt je door de hele
organisatie. Je hebt een verbindende rol tussen de werkvloer en de directiekamer. Je hebt veel
kennis van en ervaring met strategische communicatie. Maar dat is niet genoeg.
In toenemende mate zal jouw geloofwaardigheid, effectiviteit en impact meer met persoonlijke
vaardigheden en competenties te maken hebben dan met theoretische onderbouwing.
Tijdens de training Communicatiestrateeg versterk je jouw slagkracht in brede zin, zodat je als
strateeg vakinhoudelijke kennis door jouw persoonlijkheid invulling geeft, waardoor je zichtbare
meerwaarde biedt voor je organisatie.

Wat leer je
•
•
•
•
•
•
•
•

Je krijgt kraakhelder zicht op jouw positie-, rol en plaatsbepaling in de organisatie.
Je gaat je positieverklaring flink aanscherpen (denk hierbij aan visie op het
vak/rolopvatting/toegevoegde waarde/drijfveren).
Je krijgt beter zicht op je huidige professionele handelen.
Je maakt een grondige zelfanalyse.
Je breidt je professionele handelingsperspectief verder uit.
Je vergroot je vermogen tot zelfcorrectie gericht op zelfsturing en persoonlijk leiderschap.
Je krijgt beter zicht op (jouw) gedrag in voor jou lastige situaties.
Je versterkt en verbreedt je strategische vaardigheden zoals:
o gesprekstechnieken
o adviesvaardigheden
o beïnvloedingsvaardigheden
o onderhandelingsvaardigheden
o conflicthantering
o omgaan met macht

Hoe leer je dit

Vooral door veel te doen. Trainen is ervaringsgericht leren. Wij zorgen voor inspiratie en casuïstiek
vanuit achterliggende theorie, filosofie, concrete voorbeelden en modellen (vanuit communicatie
maar ook vanuit organisatiekunde, gedragswetenschappen, culturele antropologie en
geschiedenis).
Je gaat onderzoeken hoe ‘het werkt’ bij jou. En hoe je dingen anders kunt doen waardoor er een
andere outcome is (= effect/opbrengst).
We werken vanuit de keten: situatie–gedachten–gevoel–gedrag en onderzoeken de
beïnvloedingsruimte en mogelijke interventies bij de verschillende stappen van deze keten.
Werkvormen die worden ingezet zijn o.a. simulatie, opstellingen, (eigen) casuïstiek,
trainingsacteurs, beeld- en geluidsopname en spiegels. Elke oefening wordt nabesproken. Er is
ruimte en tijd voor persoonlijke invulling, reflectie, (360%) feedback en herhaling.
En uiteraard leer je enorm van je collega deelnemers!

Resultaat

Na dit trainingsprogramma
•
ken je je (professionele) zelf veel beter en heb je geleerd hoe je jouw kwaliteiten en impact
effectief kunt inzetten d.m.v. bewuste keuze en vaardigheden;
•
heb je meer omgevingsbewustzijn en algehele sensitiviteit ontwikkeld, zodat je stevig en
zelfsturend blijft in situaties waarin macht, politiek, conflict of weerstand een cruciale factor
is.

Competenties
Tijdens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de training werk je aan de volgende competenties:
Analytisch vermogen
Organisatie- en omgevingssensitiviteit
Interpersoonlijke, contactuele vaardigheden
Luistervaardigheid (LSD)
Slim (= strategisch contextueel inzicht)
Situationeel adviesvaardig
Positie wisselings-voorstellingsvermogen
Discipline overstijgend denken en handelen
Onafhankelijkheid, autonomie
De ander voorop stellen
Zelfbewust en zelfreflectief zijn
Zelfstartend vermogen
Durf, lef, confronterend vermogen

Voor wie

Deze training is gericht op communicatieprofessionals die op een breed strategisch niveau
werkzaam zijn en te maken hebben met complexe organisatievraagstukken, waarbij persoonlijke
impact bepalend is voor succesvol resultaat. Je bent werkzaam op niveau 4+ of 5, volgens de
Logeion Beroeps Niveau Profielen (BNP). Je bent geschoold op C/D/universitair-niveau.
En…
•
•
•
•
En…
•
•
•

Je loopt soms vast in het samenbrengen van/werken met groepen mensen en in het
omgaan met weerstand en muiterij.
Je kunt soms blokkeren als je vanuit macht ‘terug op de poef’ wordt gezet.
Je merkt dat je niet altijd effectief bent, soms moeilijk je mening naar voren kunt brengen,
je adviezen soms moeilijk worden geaccepteerd, je blijft twijfelen, je inner-critic je
belemmert, je zelfsturend vermogen je in de steek laat.
Je kunt het krachtenveld met vele belangen soms moeilijk overzien.
Je wilt hier iets in veranderen door bewustwording, inzicht, vaardigheid, ander gedrag,
groter handelingsperspectief, stevigheid, wendbaarheid.
Je wilt verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en accountable zijn voor je opdracht.
Je bent bereid en het durft het aan om eerlijk in de spiegel te kijken.

Herken je jezelf in het bovenstaande, dan is deze training echt iets voor jou!

Goed om te weten
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Voorafgaand aan de training heb je een uitgebreid intakegesprek met de trainer waarin
jouw leerdoelen centraal staan.
Het programma omvat 2 blokken van 2 aaneengesloten dagen, met een interval van ca. 4
weken.
Trainingstijden:
o Dag 1 van 11.00 – 20.00 uur (optioneel: met diner en overnachting)
o Dag 2 van 09.00 – 17.00 uur
Tussentijds de blokken in heb je individueel coachgesprek met de trainer.
Locatie: centraal in Nederland
Maximaal aantal deelnemers: 8
Na deze training ontvang je een Van der Hilst Certificaat van deelname.
Data, kosten en direct aanmelden via onze website: www.hilst.nl
Meer informatie: bel (033) 450 50 00 of mail naar info@hilst.nl

Meer opties
Wil je de training als een maatwerk in-company voor jouw organisatie? Of een individuele coaching
op het thema van deze training? Dat kan! Neem voor een vrijblijvend advies/offerte contact op met
ons op via: 033 450 50 00 of info@hilst.nl
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