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Constructief beïnvloeden 
De ander gemakkelijker meekrijgen op een prettige manier. Zorgen dat de ander graag 
wil meewerken, jouw feedback en advies opvolgt of akkoord gaat met jouw voorstel. 
Di 6 en wo 7 februari of ma 28 en di 29 mei 2018 van 10.00 tot 17.00 uur. 
 
- Wil jij ervoor zorgen dat mensen sneller meewerken? 
- Wil jij dat ze jouw feedback of adviezen opvolgen? 
- Wil jij effectiever kunnen motiveren? 
- Wil jij sneller akkoord op jouw voorstel? 
- Herken je dat mensen soms in de weerstand gaan, terwijl je geen idee hebt waarom? 

Zo ja, dan is deze training voor jou! 
 
Weet hoe mensen tot een besluit komen met behulp van het IMPACT-Beslismodel® 
Hoe beter je weet hoe mensen gemotiveerd raken, hoe ze tot een besluit komen en waarom ze kunnen 
afhaken, hoe meer invloed je kunt uitoefenen om ze mee te krijgen in de gewenste richting.  
In deze training staat het  IMPACT-Beslismodel®  centraal. Dit model toont: 
- de zes fasen met herkenbare vragen die mensen zichzelf stellen tijdens een beslisproces; 
- de zes strategieën om te zorgen dat de ander vanuit zijn eigen motivatie wil meewerken, feedback 

of advies opvolgt of akkoord gaat met jouw voorstel. 
 

Inhoud van de workshop:  
- het IMPACT-Beslismodel® met de zes vragen en zes strategieën; 
- het zodanig brengen van jouw boodschap, dat de ander echt naar jou wil luisteren; 
- het achterhalen van drijfveren, behoeften en motivatierichting bij de ander; 
- het vergroten van de motivatie van de ander, waardoor de ander vanuit zichzelf wil meewerken; 
- het voorkomen van weerstand of volledig afhaken van de ander; 
- het ontzorgen van de ander; 
- het aanzetten tot actie, zodat de ander meewerkt, jouw feedback of advies opvolgt of akkoord 

gaat met jouw voorstel. 
 

Werkwijze  
Je gaat in deze training met een eigen praktijkcasus aan de slag, waarin in het jou (toe nu toe nog) 
niet gelukt is om de ander in beweging te krijgen in de richting die jij graag wilt. Je krijgt praktische 
handvatten, waarmee je het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk. 
 
Datum, tijd, locatie, investering, informatie en aanmelding 
Datum: di 6 en wo 7 februari of ma 28 en di 29 mei 2018 van 10.00 - 17.00 uur. 
Locatie: Smart Difference, Markstraat 29, 4844 CN Terheijden (vlakbij Breda) Nederland. 
Investering: € 599,00 incl. btw voor particulieren, excl. btw voor zzp-ers, bedrijven, organisaties 
en werknemers waarvan de werkgever de investering betaalt. De investering is inclusief koffie, 
thee, lunch en materialen.  
Informatie: Karlijn Vrolijk +31 (0)6 - 52 680 330 / karlijn@smartdifference.nl 
Aanmelden: vul het aanmeldingsformulier in en stuur of mail dit naar Smart Difference. 
 
Tip 
De trainingen 'Denkpatronen, communicatie- en gedragsstijlen' en 'Verschil in focus: 
positie/prestatie/relatie' vormen een zeer effectieve aanvulling op deze training. 
Hiermee leer je nog beter af te stemmen op de voorkeuren van jouw gesprekpartners/publiek. 

 
P.S.  
Het IMPACT-beslismodel® is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Arabisch en Spaans, 
waardoor ook binnen internationale organisaties éénduidig getraind kan worden en men dezelfde taal spreekt. 
Het model maakt onderdeel uit van de trainingen Verkopen met IMPACT®, Managen met IMPACT® en Effectief 
Beïnvloeden.  

IMPACT-Beslismodel®

Wil ik een gesprek / 
meer informatie?

1 Interesse wekken
èn tonen

I

Zijn eisen en 
wensen helder?

3 Prioriteiten 
achterhalen

P

Wil ik kopen / 
veranderen?

2 Motivatie vergroten
(koopbereidheid vergroten)

M

Wat is de 
beste keuze?

4 Aantrekkelijke 
oplossing bieden

A

Doe ik het?5 Close the deal /
commitment

C

Na het besluit: Na het besluit van de ander:

Was dit het 
beste besluit?

6 Tevredenheid 
borgen

T

ander ik
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Aanmeldingsformulier 
Naam organisatie/werkgever : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voor- en achternaam : dhr. / mevr. .…………………………………………………………………………………………………………… 

Privé-adres : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode/woonplaats : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon thuis : ……………………………………………… Telefoon zakelijk : ………………………………………………… 

Mobiel nummer privé : ……………………………………………… Mobiel zakelijk : ………………………………………………… 

Email adres : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum : ……………………………………………… Functie: …………………………………………………………………… 
 

Ik meld me aan voor: 
! de training/workshop : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (datum/data) : ……………………………………………………………… investering: € …………………………………… 
 

! de training/workshop : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (datum/data) : ……………………………………………………………… investering: € …………………………………… 
 

 
 
 

Voorwaarden: 
Bij verhindering na aanmelding gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 
" Annulering dient schriftelijk of per mail doorgegeven te worden, waarbij de datum van ontvangst van de brief of mail door 

Smart Difference als datum voor het berekenen van de annuleringstermijn wordt gehanteerd. 
"  Bij annulering langer dan 30 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag berekent Smart Difference geen vergoeding. 
" Bij annulering binnen 30 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag mag er een vervanger deelnemen. 

 
 

Hierbij verklaar ik dat ik: 
! zzp-er of ondernemer ben, de trainingsinvestering is excl. b.t.w. naam bedrijf: 

……………………………………………… 
! particulier of werknemer ben en de training 100% zelf betaal, de trainingsinvestering is inclusief b.t.w. 
! werknemer ben en mijn werkgever de training voor ……… % betaalt (hierover wordt b.t.w. berekend). 
 
 
 
 

Akkoord deelnemer     Naar waarheid ingevuld en voor 

akkoord: 

Datum / plaats : .……………………………………………………………………………        (handtekening deelnemer:)  

Naam  : .…………………………………………………………………………… 
 
 
 

Bij vergoeding door werkgever:    

Naam werkgever : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam contactpersoon : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobiel : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email adres : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres/postbus : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode/woonplaats : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indien werkgever aanvullende informatie op de factuur wenst: .…………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening werkgever : .……………………………………………………………………………      Handtekening voor akkoord: 

Naam : .…………………………………………………………………………… 

Datum / plaats 


