
Training Managen met IMPACT 
Oog voor eigen invloed, het individu en het team als geheel 

In de ideale situatie staan alle neuzen dezelfde kant op, werkt jouw (project-) 
team optimaal samen, is iedereen gemotiveerd en optimaal gekwalificeerd om de 
taken uit te voeren. De werkelijkheid ziet er weleens anders uit. 
 
In deze training leer je hoe mensen (in het algemeen) tot een besluit komen en 
hoe je hierop op een prettige en effectieve wijze invloed kunt uitoefenen, zodat jij 
de resultaten krijgt die je wenst. Je leert hoe jij jouw medewerkers intrinsiek kunt 
motiveren, zodat zij het optimum uit zichzelf halen en topprestaties kunnen 
leveren. Daarnaast leer je hoe om te gaan met slecht presterende medewerkers. 

Het IMPACT-Beslismodel® 
Hoe beter je begrijpt hoe en waarom mensen tot een besluit komen, hoe groter de 
kans is dat je de ander gemakkelijker mee krijgt. Daarom vormt het  
IMPACT-Beslismodel® een belangrijk onderdeel van deze training.  
 
Het IMPACT-Beslismodel® toont:  
- zes fasen met herkenbare vragen die mensen zichzelf stellen tijdens een  
   beslisproces 
- zes strategieën om de ander vanuit zijn eigen motivatie jouw advies, feedback of 
   voorstel te laten opvolgen 

Inhoud van de training 
-  het vertalen van organisatiebeleid naar afdelingsprioriteiten 
-  het het hebben van een gezamenlijk doel 
-  van afleiding naar focus op prioriteiten 
-  de voorbeeldfunctie van de leidinggevende en verwachtingsmanagement 
-  de eigen managementstijl, kwaliteiten en valkuilen 
-  situationeel leidinggeven 
-  een bewuste verdeling van aandacht (tijdsbesparend en sfeerverhogend) 
-  het voeren van professionele, prettige en effectieve gesprekken met  
   behulp van het IMPACT-Beslismodel® 
-  het achterhalen van de drijfveren en motivatie-richting van jouw medewerkers 
-  het vergroten van de intrinsieke motivatie van jouw medewerkers 
-  het verlagen van ervaren druk en het vergroten van zelfvertrouwen 
-  het ontzorgen en aanzetten tot actie/verandering/besluit 

Werkwijze 
Je gaat in deze training onder andere met een eigen praktijkcasus aan de slag, 
waarin het jou (nog) niet is gelukt om jouw medewerker in beweging te krijgen in 
de richting die jij graag wilt. Hiermee kun je het geleerde na de training direct 
toepassen in de praktijk. 
 
Duur van de training  
Drie dagen waarvan de eerste tweedagen bij voorkeur aaneengesloten zijn. Na een 
interval van 2-3 weken, volgen twee implementatiesessies van elk 1 dagdeel. 

Voor wie?  
Managers en aankomend managers, supervisors en mentors die hun medewerkers 
willen helpen om het optimum uit zichzelf te halen.
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