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met je mee
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trainingen waarin beïnvloeden, presenteren en 

profileren centraal staan. 

Wil je meer impact maken op je team of op je 

werk? Tijdens deze leergang leer je assertiever te 

zijn zonder je eigen stijl te verliezen, maar juist 

op zoek te gaan naar wat die stijl precies inhoudt. 

Persoonlijke aandacht is voor ons belangrijk en 

daarom wordt de leergang afgesloten met een 

coachingsessie waarin je ook één-op-één aan de 

slag gaat met jouw persoonlijke leerdoel.

VERGROOT JOUW 
ASSERTIVITEIT 
IN 6 DAGEN

Als moderne professional sta je middenin je 

organisatie. Je bent druk met je dagelijkse taken 

maar daarnaast voel je je verantwoordelijk voor het 

goed functioneren van je team. Je wil assertief zijn 

en goede ideeën bijdragen tijdens vergaderingen. 

En je wil jezelf blijven ontwikkelen.

Assertief jezelf presenteren

Ook wordt er van je verwacht dat je presentaties 

geeft en het bedrijf vertegenwoordigt tijdens 

netwerkevenementen. Dat zijn een hoop 

verschillende vaardigheden. Herken jij ook dat je 

dan de druk van boven en onder voelt?  En voel jij 

ook het verlangen om altijd ‘aan te staan’ en jezelf 

en je bedrijf te presenteren?

Impact maken op jouw werk

Het is belangrijk om jouw positie in het bedrijf te 

pakken, op een manier waarbij je dichtbij jezelf 

blijft. Ontdek jouw persoonlijke leiderschapsstijl 

om impact te maken tijdens het werk. Hoe kom 

je hier achter? En belangrijker, hoe kan je dit 

daadwerkelijk gaan doen? 

Tijdens de Leergang assertief managen ga je aan 

de slag met een combinatie van drie tweedaagse 

Spanning omzetten in ontspanning

Assertief reageren

Beïnvloeding ontkrachten en omdraaien

Je publiek boeien

Positief beïnvloeden

Je eigen leiderschapsstijl inzetten

Wat kan jij na het volgen van de Leergang 

assertief managen?



Wij willen je graag helpen om een goede spreker 

te worden en gesprekken in jouw organisatie 

naar een hoger niveau te tillen. Wij verzorgen 

trainingen op het gebied van goed spreken. Die 

keuze hebben we bewust gemaakt omdat daar 

onze passie ligt. 

Onze trainingen bestaan altijd uit korte 

blokjes theorie die worden afgewisseld met 

praktijkoefeningen. Zodat je aan het einde van 

de dag niet alleen veel weet over argumenteren, 

presenteren, voorzitten en leiderschap maar hier 

vooral ook heel veel mee hebt geoefend.

Goed spreken en goede gesprekken brengen je 

vooruit. Als mens en als maatschappij. Daarom 

helpen wij al 20 jaar individuen om beter te spreken 

en organisaties om beter het gesprek aan te gaan. 

In veel van wat we doen staat debatteren centraal. 

Omdat we geloven dat het debat onmisbaar is in 

ieder goed gesprek. Maar waarom moet je nu juist 

voor een training van het debatinstituut kiezen? 

Omdat de volgende 3 pijlers in al onze trainingen 

terug te vinden zijn.

Het Nederlands Debat Instituut

EVEN KENNISMAKEN 
MET ONS

Al onze trainers zijn bevlogen professionals. Zij 

kennen en snappen de uitdagingen waar jij voor 

staat, en weten dat de praktijk altijd anders is dan 

de theorie. Ze kunnen eindeloos voorbeelden en 

suggesties geven vanuit de praktijk over wat werkt 

en wat de grootste valkuilen zijn.

Spreken leer je door te spreken. Onze trainingen 

zijn heel goed maar zijn vooral een eerste stap op 

weg naar succes. Je zal na de training zelf moeten 

blijven oefenen en willen blijven verbeteren. Wij 

helpen je daar graag mee. Dat doen we door je 

regelmatig concrete tips te sturen en door je 

uitnodigen voor onze maandelijkse oefenavond.

Wat ons bijzonder maakt is dat wij enkel en alleen 

trainingen verzorgen op het gebied van goed 

spreken. Daar weten wij dan ook alles van af en 

willen we de allerbeste in zijn. We geven trainingen 

aan mensen uit de hele samenleving. Doordat wij zo 

breed georiënteerd zijn, weten wij precies waar wat 

nodig is om je verder te ontwikkelen.

Blijven leren en 
enthousiasmeren

Bewuste focus & maatwerk

Bevlogen trainers

Dit zeggen cursisten
over het Nederlands
Debat Instituut:

Goede en bevlogen 

trainers! Veel kennis en 

goede informele setting 

met serieuze ondertoon.

Christian Snoek

"

"



profileren’ leer je juist hoe je slim gebruik maakt 

van profileringsstrategieën.
Dag 1 & 2: Aan de slag met 
Persoonlijk profileren

Heb je wel eens het gevoel dat je wordt 

overschaduwd door collega’s die harder 

schreeuwen? Of dat mensen je wel weten te vinden 

als sparringpartner maar vergeten op het moment 

dat er ‘credits’ uitgedeeld worden? In de training 

Persoonlijk profileren werk je aan het vergroten van 

je zichtbaarheid en assertief communiceren.

Leer jezelf sterk en zichtbaar profileren

Ben je omringd door collega’s die harder 

schreeuwen dan jij? Worden jouw plannen niet 

altijd gehoord, terwijl ze inhoudelijk wel sterk zijn? 

Ben je eerder afwachtend dan dat je graag in het 

centrum van de aandacht staat? Herken je jezelf 

hierin? Hoogstwaarschijnlijk krijg je hierdoor 

minder vaak de complimenten of de credits die je 

wel verdient. Dat is onterecht, want juist jouw stem 

moet gehoord worden.

Ontdek jouw persoonlijke communicatiestijl

In de training Persoonlijk profileren werk je aan 

het vergroten van je zichtbaarheid. Door het 

toepassen van verschillende communicatiestijlen 

leer jij assertief communiceren. Dit doe je door 

je persoonlijke stijl beter te begrijpen en deze 

te versterken. Je hoeft niet extravert te zijn om 

impact te maken, maar kan juist je kracht vinden 

in het zijn van introvert. In de training ‘Persoonlijk 

Programma

Ontdek hoe je jezelf wilt profileren

Creëer een persoonlijk actieplan

Overtuigend presenteren

Vergroot je assertiviteit

Leer sterk online profileren

Uitstraling en kleding

De training Persoonlijk profileren bestaat uit 

twee dagen met een aantal weken ertussen. Alles 

wat je leert over jouw persoonlijke stijl op dag 1 

kun je direct toepassen in de praktijk. De tweede 

trainingsdag gaan we dieper in op situaties in de 

praktijk. Wanneer heb jij meer assertiviteit getoond 

en hoe werd dit ontvangen? Waarom ging dit goed 

of waar is er nog ruimte voor verbetering? Tijdens 

de tweede dag werk je samen met de trainer aan 

het aanscherpen van jouw aandachtspunten. 

Waar ga jij mee aan de slag tijdens de training 

Persoonlijk profileren?

Praktijk gericht. 

Direct oefenen. Kleine 

groepen. Leuk! 

Cursist 2019

Persoonlijk profileren wordt 

gemiddeld beoordeeld met een 8.5



 Dit zijn de 8 stappen die je ondergaat  

 tijdens persoonlijk profileren:

DAG 1: JEZELF ZICHTBAAR EN KRACHTIG 

PRESENTEREN

Stap 1: Hoe kom ik over?

Oefening: Pitch jezelf

Stap 2: Persoonlijk actieplan

Oefening: Oefen met een concreet voorbeeld uit je 

actieplan

Stap 3: De overtuigende spreker

Oefening: Reflecteer en analyseer: wat zijn je sterke 

punten

Stap 4: Online profileren

Oefening: Experimenteren met beeld

DAG 2: GESPREKSTECHNIEKEN DIE JE 

ASSERTIVITEIT VERGROTEN

Stap 5: Omgaan met weerstand

Oefening: Gesprekstechnieken om mensen voor je 

te winnen

Stap 6: Uitstraling

Oefening: Mini-college over kleding en presentatie

Stap 7: Weerstand omzetten in draagvlak

Oefening: Sluit geen compromis

Stap 8: De finale

Oefening: Concretiseer je persoonlijke actieplan

Is deze training 
geschikt voor jou?

Deze training is bedoeld voor iedereen die meer 

zichtbaar wil zijn binnen een team of binnen een 

bedrijf. Ook als eigen ondernemer kom je vaak in 

netwerk- of klantgesprekken terecht, waar je er 

zogeheten bovenop moet zitten. Soms lastig als je 

het gevoel hebt dat dit niet helemaal bij je karakter 

past. In de training Persoonlijk profileren kijken we 

juist naar waar jouw kracht ligt en hoe je met wat 

handvatten toch meer jezelf kunt tonen.

Jezelf profileren op de bedrijfsvloer

Tijdens een vergadering zit je vol goede input maar 

op het moment dat je de kans hebt om hier wat 

mee te doen wacht je even. Voor je het weet grijpt 

een collega de kans om precies te zeggen wat jij net 

wilde voorstellen. Klinkt bekend? Het goede nieuws 

is dat je specifieke vaardigheden in kunt zetten om 

je assertiviteit te vergroten en jezelf beter neer te 

zetten. Zo komen jij en je ideeën beter tot hun recht 

zonder jezelf anders voor te doen dan je bent.

Wat zeggen onze 
trainers over 
Persoonlijk profileren?

Wij hebben de training Persoonlijk profileren 

ontwikkeld, omdat we merkten dat veel mensen 

tijdens hun persoonlijke coachingsessie vragen 

hadden als: "hoe kom ik over op anderen?" en "ik 

ben een introvert persoon, hoe kom ik toch assertief 

over?" Speciaal voor iedereen met deze en andere 

vragen over jezelf profileren, hebben wij onze 

kennis en ervaring gebundeld en deze training is 

het resultaat.

Arthur Noordhuis

20 jaar trainer bij het

Nederlands Debat Instituut



presentatietechnieken weet je jouw collega’s, het 

management en klanten te overtuigen.
Dag 3 & 4: Oefenen met 
Overtuigend presenteren

Moet je binnenkort een belangrijke presentatie 

geven over jezelf of over jouw idee, maar zie je daar 

erg tegenop? Of sta je regelmatig voor groepen, 

maar voel je je daar niet altijd even comfortabel bij? 

Dat is jammer. Niet alleen voor jezelf maar ook voor 

het publiek. In de training Overtuigend presenteren 

transformeer je die zenuwen naar plezier.

Ontspannen en overtuigend presenteren

Je boodschap maakt veel meer impact wanneer 

je er echt in gelooft en deze ontspannen en 

overtuigend presenteert. Je bent zeker niet de enige 

die hiermee worstelt. Zelfs de grootste sprekers 

voelen spanning voordat ze het podium op gaan. 

Toch lijken zij hun overtuigingskracht perfect in te 

zetten. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Tijdens de 

presentatietraining leer je in twee dagen spreken 

met overtuigingskracht.

Jij kan impact maken met jouw boodschap

In deze training leer je presentatietechnieken 

die je helpen om een krachtig maar ontspannen 

verhaal neer te zetten. Daarnaast staat de kracht 

van woorden centraal. Hoe kies je het juiste woord 

of ‘frame’ om impact te maken met je boodschap? 

Je leert hoe je met specifieke taal emoties 

naar boven haalt bij je publiek en zo een beeld 

neerzet om je boodschap te versterken. Met deze 

Programma

Bewustwoording van stem & houding

Je publiek boeien

Impact maken met woordkeuze

Spanning omzetten in ontspanning

Overtuigend een boodschap overbrengen

Gebruik emoties en associaties

Deze presentatietraining bestaat uit twee dagen 

met een aantal weken ertussen. Belangrijk vinden 

wij het om zelf te ervaren hoe het is als je de 

geleerde kennis toepast in de praktijk. De tweede 

dag denkt de trainer graag met je mee. Waarom 

ging jouw presentatie goed of waar is er nog ruimte 

voor verbetering in de opbouw van je presentatie? 

Samen met de trainer werk je aan het aanscherpen 

van jouw aandachtspunten en bouw je verder aan je 

overtuigingskracht. 

Welke vaardigheden kan jij na de training 

Overtuigend presenteren?

Je wordt gestimuleerd 

in waar jij goed in 

bent en krijgt goede 

feedback.

Cursist 2019

Overtuigend presenteren wordt 

gemiddeld beoordeeld met een 8.3



 Leer in 10 stappen een overtuigende   

 presentatie geven:

DAG 1: DE DRIE GEHEIMEN VAN 

OVERTUIGINGSKRACHT

Stap 1: Non-verbale communicatie

Oefening: Be the argument

Stap 2: De structuur van een topspeech

Oefening: Kop-romp-staart

Stap 3: De knallende opening

Oefening: De krachtige aandachtstrekker

Stap 4: Overtuigen met het hart

Oefening: Speechen met stijlfiguren

Stap 5: Overtuigen met het hoofd

Oefening: SEXI-argumenteren

Stap 6: Inspireer en motiveer het publiek

Oefening: De perfecte presentatie

DAG 2: FRAMING: DE ONZICHTBARE KRACHT VAN 

WOORDEN

Stap 7: Herken framing in het dagelijkse leven

Oefening: Woordgebruik herkennen in bedrijfsleven 

en politiek

Stap 8: Zo kies je de juiste woorden om jouw 

doelgroep te overtuigen

Oefening: Verbeter jouw boodschap met de juiste 

woorden

Stap 9: Framing & Reframing 

Oefening: Verbale aikido – tackle andermans 

woorden

Stap 10: The frame game

Oefening: Test jouw overtuigingskracht

Is deze training 
geschikt voor jou?

Ben jij een professional die in je werk regelmatig 

presentaties geeft? Dit kunnen productpresentaties 

zijn maar ook verkoopgesprekken, gesprekken 

tijdens netwerkbijeenkomsten, of simpelweg jezelf 

krachtig presenteren. ‘Overtuigend presenteren’ is 

juist geschikt voor mensen die inhoudelijk precies 

weten wat ze willen zeggen maar deze boodschap 

niet altijd even overtuigend overbrengen. Wij 

vinden dat zonde en helpen je graag voor nu en in 

de toekomst met het sterk neerzetten van jezelf en 

jouw idee in een presentatie.

Wat zeggen onze trainers 
over Overtuigend 
presenteren?

De cursisten die bij ons een presentatietraining 

volgen komen uit verschillende sectoren. En voor 

iedereen is het belangrijk om jezelf krachtig neer te 

zetten. Met meer dan 20 jaar ervaring als spreker 

op het podium, weten we als geen ander voor welke 

uitdagingen je staat. Wij geloven dat je nog zo’n 

geweldig idee kan hebben, maar dat het staat of 

valt bij hoe je dat idee presenteert. In de training 

gaan we daar samen naar kijken.

Roderik van Grieken

trainer & dagvoorzitter bij het

Nederlands Debat Instituut



Dag 5 & 6: Slim overtuigen 
met Bewust beïnvloeden

Herken je dit? Je hebt werk van een collega 

overgenomen zonder dat je weet waarom je 

daarmee hebt ingestemd. Of je krijgt jouw idee weer 

niet door de vergadering heen, terwijl je collega 

bijna moeiteloos zijn plannen laat doorvoeren. Je 

hebt waarschijnlijk te maken gehad met iemand 

die de beïnvloedingsstijlen van Robert Cialdini 

meester is. Wil jij deze communicatietechniek leren 

herkennen en beheersen? Deze vaardigheid ga je 

leren in de training Bewust beïnvloeden.

Zet de beïnvloedingsstijlen in om te overtuigen

Goed nieuws: beïnvloeden is een vaardigheid die 

iedereen kan leren. Met de beïnvloedingsstijlen 

kun je gericht een klant of relatie op een positieve 

manier beïnvloeden en ze in de goede richting 

sturen. Zet jouw verbale communicatie in om 

iemand te overtuigen van jouw gelijk of idee.

Versterk je overtuigingskracht met de theorie van 

Cialdini

Deze tweedaagse module gaat uit van de zeven 

principes van beïnvloeding ontwikkeld door Robert 

Cialdini, dé expert op het gebied van beïnvloeden. 

Samen met onze ideeën over overtuigingskracht 

geven we je stap voor stap handvaten om de 

beïnvloedingstechnieken in jouw voordeel te 

gebruiken.

Programma

Herken beïnvloedingstrucs

Positief beïnvloeden

Versterk je overtuigingskracht

Beïnvloeding ontkrachten en omdraaien

De 7 principes van Cialdini

Jouw overtuigingskracht vergroten

Dit onderdeel van de leergang bestaat uit twee 

dagen met een aantal weken ertussen. In je 

dagelijkse praktijk kun je dan makkelijk al aan 

de slag met beinvloedingstechnieken, die je hebt 

geleerd op dag 1. De tweede dag is nog meer gericht 

op de praktijk. Heb jij in de tussentijd relaties, 

klanten of collega’s overtuigd? Hoe ging dit? Was 

je je bewust van de technieken die je hebt ingezet. 

Tijdens de tweede dag werk je samen met de trainer 

aan het aanscherpen van jouw aandachtspunten. 

En bouw je verder aan je overtuigvaardigheden.

Wat heb jij onder de knie na de training Bewust 

beïnvloeden?

Veel praktische kennis 

en vaardigheden worden 

op een erg leuke manier 

aangeboden door een 

uitstekende trainer! 

Cursist 2019

Bewust beïnvloeden wordt 

gemiddeld beoordeeld met een 8.2



 Dit zijn de 8 stappen die jou bewust   

 maken van beïnvloeding

DAG 1: DE GEHEIMEN VAN OVERTUIGINGSKRACHT

Introductie: De drie geheimen van 

overtuigingskracht

Stap 1: Sociale bewijskracht

Oefening: Iedereen is het hierover eens

Stap 2: Autoriteit

Oefening: Geen ruimte voor discussie

Stap 3: Schaarste

Oefening: Limited edition

Stap 4: Consistentie en commitment

Oefening: De kracht van herhaling

DAG 2: DE BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN VAN CIALDINI 

IN DE PRAKTIJK

Stap 5: Sympathie

Oefening: Maak het persoonlijk

Stap 6: Wederkerigheid

Oefening: quid pro quo

Stap 7: Eenheid

Oefening: De kracht van samen

Stap 8: De finale – Cialdini op het werk

Finale oefening: Pas alle beïnvloedingsstijlen toe op 

je eigen casus

dat je collega één van de beïnvloedingsprincipes 

van Cialdini heeft toegepast. Wil jij ook op een 

positieve manier mensen beïnvloeden, je collega’s 

overtuigen en je werknemers aanzetten tot actie? 

Volg dan de Leergang assertief managen.

Krachtig verbaal communiceren

Deze training is voor professionals die in 

hun werk afhankelijk zijn van effectieve en 

overtuigende verbale communicatie. Van adviseurs 

tot advocaten, van beleidsmedewerkers tot 

bestuurders, en van managers tot marketeers. 

Iedereen heeft te maken met verbale communicatie 

in het bedrijfsleven. Deze module is zo ingericht dat 

het breed inzetbaar is.

Wat zeggen onze trainers 
over Bewust beïnvloeden?

Wij hebben deze training ontworpen omdat wij 

groot fan zijn van Robert Cialdini en zijn principes. 

Hij heeft deze in eerste instantie bedacht voor 

marketingdoeleinden. Maar wij geloven dat ze 

in veel meer situaties toepasbaar zijn en iedere 

professional ze goed kan gebruiken. In de training 

gaan we dan ook aan de slag met een casus uit 

jouw eigen praktijk. Wil je het MT jouw goede 

idee laten invoeren of wil je meer eenheid creëren 

binnen jouw team? Door de persoonlijke aandacht 

samen met onze ervaring op het gebied van 

overtuigingskracht, herkennen we elke situatie.

Anna Heijker

trainer & dagvoorzitter bij het

Nederlands Debat Instituut

Is deze training 
geschikt voor jou?

Ook jij hebt het vast wel eens; jouw idee wordt 

tijdens een vergadering geparkeerd terwijl 

je collega met bijna hetzelfde idee op veel 

enthousiasme kan rekenen. Het zou zomaar kunnen 



PERSOONLIJKE
COACHING (t.w.v. €785,-)

Persoonlijk aandacht vinden wij belangrijk. Juist 

daardoor neem je na een training niet alleen 

de kennis mee naar huis maar weet je dit ook 

toe te passen in de praktijk. Wil je dus jouw 

communicatieve vaardigheden versterken of je 

voorbereiden op een specifieke presentatie? Of 

wil je schaven aan persoonlijke valkuilen? Bij de 

Leergang assertief managen krijg jij gratis een 

één-op-één sessie (een dagdeel) met een van onze 

trainers. Samen gaan wij aan de slag om jouw 

overtuigingskracht te vergroten.

GRATIS 

Persoonlijke 

coaching bij de 

Leergang assertief

managen

DIT KRIJG JIJ BIJ DE LEERGANG:

DIRECT INSCHRIJVEN

De zesdaagse Leergang assertief 

managen: € 3.499,-

De leergang bestaat uit drie tweedaagse 

trainingen: Persoonlijk profileren, 

Overtuigend presenteren & Bewust 

beïnvloeden. De kosten zijn inclusief 

studiemateriaal, luxe catering, onze 

bestseller ‘Debatteren om te winnen’, 

één keer een persoonlijke coaching, het 

deelnemerscertificaat en uitgebreide 

begeleiding na de training.

Leergang assertief managen + extra 

persoonlijke coaching*: € 4.127,-

*In combinatie met een training krijg je 20% 

korting op de persoonlijke coachingssessie 

(t.w.v. € 785,-).

Na de training maandelijkse gratis oefenavond 

voor oud-cursisten

Opfristips per mail om ook na je training te 

blijven oefenen

4x per jaar exclusieve uitnodigingen voor 

expertmeetings en masterclasses

Kleine persoonlijke groepen van 4-8 deelnemers 

voor veel persoonlijke aandacht

Training volgen in de mooie kantoorvilla in 

Hilversum (rustige en inspirerende omgeving)

Een leven lang baat bij de overtuigkennis die je 

hebt opgedaan in de training

 Optioneel: boek extra coachingssessies                

 (met 20% korting) bij elk trainings-

 onderdeel voor meer verdieping. 

Schrijf je snel in voor de Leergang assertief managen
er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar

https://www.debatinstituut.nl/trainingen/leergang-assertief-managen/


Heb je vragen over de 
leergang?

Wij denken graag met je mee! Neem vooral 

contact met ons op voor vragen en advies.

Daphne Werner

adviseur trainingen

035 - 625 20 50

info@debatinstituut.nl

www.debatinstituut.nl
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