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Invloed in
Complexiteit

Het krachtenveld waarin je opereert is
dynamisch en complex. Belangen zijn
divers en besluitvorming wordt
beïnvloed door vele stakeholders. Hoe
creëer je de noodzakelijke beweging
ondanks alle verschillen?
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Invloed in
Complexiteit
Je directe omgeving kan je wel
beïnvloeden. Echter, het beïnvloeden van
het gehele krachtenveld (soms zelfs over
de grenzen van je organisatie of land
heen) vraagt andere vaardigheden.

Wat maakt dit leertraject tot succesvol beïnvloeder zo bijzonder?
Invloed In Complexiteit is ontworpen in co-creatie met senior
professionals zoals jij. In een blended leertraject; op je werk, online
en op de prikkelende leerlocaties van de Baak, leer je het belang
van invloed en pas je dit direct toe in jouw werkomgeving. Onze
visie op deze integratie van werken en leren is dat je leerproces
wordt verlengd en zo jouw leerrendement vergroot.  

Versterk jouw invloed 
Onze facilitators creëren een leerzame ervaring die je bij zult blijven
en waar je veel profijt van zult hebben in de werkomgeving. Niet
voor niets is Invloed In Complexiteit een van de meest uitgebreide
leertrajecten op het gebied van beïnvloeding in Nederland.
Je krijgt ruime gelegenheid om in het leertraject, waarin de kaders
en ingrediënten aanwezig zijn, te leren van diverse inhoudelijke
experts en je peers die net als jij dagelijks te maken hebben met
complexe krachtenvelden. 

Voor wie?
Het programma is bestemd voor jou als je senior professional of
leidinggevende bent en minimaal tien jaar ervaring hebt. Je bevindt
je in een complexe omgeving en worstelt met vragen over de
invloed die jij hierop kan uitoefenen.

RESULTATEN
• Je overziet en doorziet het krachtenveld waarin je opereert. 
• Je kunt weerstand en spanning ombuigen tot samenwerking. 
• Je creëert bij betrokken partijen de noodzakelijke beweging.  
• Je laat je eigen ervaring, visie en talent meer tot hun
recht komen.

WERKVORM
We zetten diverse werkvormen in. Naast ons blended
design maken we optimaal gebruik van de complexiteit en
diversiteit van de groep. Je benut deze aspecten om te zien en te
ervaren hoe invloed in systemen werkt. De groep is zo
samengesteld dat jullie een aanvullende functie hebben op elkaar.
Jullie bevinden je op gelijkwaardig niveau qua ervaring en denk- en
werkniveau, maar zijn divers qua achtergrond/branche. Op
deze manier kun je leren en ervaren hoe je optimaal gebruik kan
maken van jouw omgeving.

PROGRAMMA OPBOUW
Kick-off  (1 dagdeel)
• Gezamelijke start en kennismaking.
• Opdracht en uitleg voor de eerste werkmodule.

Insight: Het krachtenveld  (1 dagdeel)
• Meer zicht krijgen op het speelveld en de verschillende partijen
daarin. 
• Krachtenveldanalyse en online sparren met 2 andere
deelnemers. 

Module 1: Opnieuw kijken  (5 dagdelen)
• Je persoonlijke missie: wat ga je veroorzaken in dit traject? 
• Opnieuw kijken naar jouw krachtenveld, verschillende
perspectieven.
• Cultuuraspecten en dilemma’s in het krachtenveld. 

Investigation: Stakeholder interviews  (1 dagdeel)
• Dialoog voeren met verschillende stakeholders in jouw speelveld.
• Inzicht in verschillende belangen.

Module 2 - Persoonlijke visie (5 dagdelen)
• In beweging komen vanuit eigen talenten, visie en vertrouwen. 
• Dilemma’s in integriteit.
• Hoofd-hart congruentie, verbinding ratio en gevoel.

Experience - Peer coaching en experimenten (1 dagdeel) 
• Experimenteren in eigen werk met verschillende kleine
interventies met grote impact.
• 1 dagdeel coaching geven en krijgen van 1 collega deelnemer.

Module 3 - Beweging creëren (5 dagdelen) 
• Collectieve visie, duurzaam samenwerken. 
• Draagvlak creëren, benutten van diversiteit.
• Toepassen van strategieën en beïnvloedingstechnieken. 

Challenge - Practice what you preach  (1 dagdeel)
• Doen en reflecteren, sparren en succes vieren. 
• Adviezen en inzichten delen.

 

DEBAAK.NL/IIC
Informatie en advies
t 0343-556369
e advies@debaak.nl
e iic@debaak.nl
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