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goede idee laten invoeren of wil je meer eenheid 

creëren binnen jouw team? Allemaal mogelijke 

situaties om mee te oefenen. Door de persoonlijke 

aandacht van onze trainers en de 20 jaar ervaring 

op het gebied van overtuigingskracht, herkennen 

we elke situaties en weten we als geen ander mee te 

denken in oplossingen. 

Ook na de training blijven oefenen! 

Oefening baart kunst. Daarom kun je bij 

ons ook na de training onbeperkt blijven 

oefenen met het verbeteren van je overtuig- en 

beïnvloedingsvaardigheden. Dit bieden wij: 

e Maandelijkse gratis oefenavond voor 

oud-cursisten 

e Opfristips per mail om ook na je training te 

blijven oefenen 

• 4x per jaar exclusieve uitnodigingen voor

expertmeetings en masterclasses

De locatie 

Al onze trainingen worden gegeven op een centrale 

locatie in het land die goed bereikbaar is met zowel 

de auto als het openbaar vervoer. We informeren je 

tijdig over waar jouw training gegeven wordt. 

Persoonlijke coaching 

Wil je mee diepgang na de training beïnvloeden? 

Wil je jouw overtuigingskracht vergroten door 

specifiek te werken aan je valkuilen en je 

kwaliteiten te versterken. Kies dan ook voor een 

persoonlijke training, waarbij je in een één-op

één sessie met een trainer dieper ingaat op jouw 

leerdoelen. Met nog meer persoonlijke aandacht 

kun jij je overtuigingskracht vergroten en je 

collega's positief beïnvloeden. 

De tweedaagse training Bewust 

beïnvloeden: € 1.365,-

D it is inclusief studiemateriaal, luxe 

catering, onze bestseller 'Debatteren om 

te winnen', het deelnemerscertificaat en 

uitgebreide begeleiding na de training . 

Bewust beïnvloeden+ persoonlijke 

coaching*:€ 1.993,-

*ln combinatie met een training krijg je 20%

korting op de persoonlijke coachingssessie 

(t.w.v.€ 785,-). 

De data van de trainingen zijn te boeken 

via www.debatinstituut.nl 

Klik hier om de komende startdagen 
van deze cursus te zien en om je 
in te schrijven 
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