
Integer beïnvloeden 
 

Wanneer we integer in het (professioneel)  leven staan dan houdt dit in dat we eerlijk en 
oprecht zijn.  We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.  Geen verborgen 

agenda, geen geveinsde emoties.  Beïnvloeden op die manier begint eenvoudig weg met 
zeggen wat jouw intentie is… 

Echter is het niet altijd even makkelijk om zo in het leven te staan.  We worden geplaagd 
door eerdere ervaringen die allesbehalve die integriteit stimuleerden of we denken aan 
voorbeelden waarbij het minder gunstig afliep.  Integer beïnvloeden is een keuze over de 
manier waarop we willen handelen. 

  
Doelgroep 
Iedereen die zichzelf durft en wilt tonen én met open hart in de professionele wereld wilt staan.  
Dit is een opleiding voor mensen die actief en bewust met emoties rekening houden, ook op de 
werkvloer. 
 

Doelstelling 
Tijdens deze opleiding staat het contact met je eigen hart, emoties en verlangens centraal en 
leer je van hieruit ook het contact te leggen met de ander(en) die je wilt beïnvloeden.  Want 
tenslotte gaat het over samen objectieven bereiken. 

 
Inhoud 

§  Weten wat ik wil, weten wat ik nodig heb, willen wat ik nodig hebben: hoe deze 3 aligneren. 
§  Weten wat de ander wil, weten wat de ander nodig heeft: hoe hier open over communiceren? 

§  Afstemmen van diverse percepties, verlangens en behoeftes op elkaar. 
§  Zicht krijgen op de behoeftes van mensen en de positieve intentie die mensen drijft. 

§  Leren een oprecht verzoek doen. 
§  Durven authentiek zijn, durven kwetsbaarheid tonen. 

§  Erkenning geven als basis voor integer beïnvloeden. 
§  Impact hebben. 

 
Lesgever:  de opleiding wordt verzorgd door een ervaren en gecertifieerde BAO Group senior 

coach.  
 
Praktisch 
§  Duur :  1 dag + ½ dag opvolging 

§  Plaats: de opleiding kan zowel plaatsvinden in uw kantoren als in ons opleidingscentrum.  
§  Syllabus wordt ter beschikking gesteld van de deelnemers. 


