TRAINING

EFFECTIEF BEÏNVLOEDEN
VOOR (STARTENDE)
WIJKAGENTEN

De wijkagent is een belangrijke spil in de wijk en werkt samen met veel interne en
externe partners. Als hij of zij aan de slag gaat met informatie over criminaliteit en
overlast in de wijk kan dit intern gericht zijn, bijvoorbeeld met leden van het basisteam of
met de wijkagent expert of operationeel specialist. Andere problemen lost de wijkagent
direct op in de wijk of binnen zijn externe netwerk. Hoewel een wijkagent officieel geen
leidinggevende is, is het wel van belang dat hij zijn invloed op alle vlakken effectief kan
inzetten. Bijvoorbeeld om een collega of partner mee te nemen in zijn denkrichting,
problematiek of oplossing. Daarvoor is het noodzakelijk dat de wijkagent inziet welke
instrumenten hij of zij kan inzetten om een ander positief te beïnvloeden met als doel
meer resultaat op straat én plezier in het vak.

Meer invloed én meer impact

Wil jij als (startend) wijkagent jezelf én anderen
beter leren begrijpen, meer invloed én meer
impact realiseren en iedere keer het maximale
uit iedere situatie halen? Dan is de training
‘Effectief beïnvloeden’ wat voor jou!
De kracht van deze training:
• Duidelijke en actuele praktijkvoorbeelden
vanuit de politie
• Direct toepasbaar in jouw werk
• 80% oefenen, 20% theorie
• Persoonlijke aandacht
• Deze training is door 96 deelnemers met
gemiddeld een 8 beoordeeld!

Kosten

Deze vierdaagse training kost € 1499,- (ex.
BTW) per cursist, inclusief trainingsmateriaal,
koffie/thee en een uitgebreide lunch. Deze
training wordt gegeven door twee ervaren
trainers, die hun sporen hebben verdiend in de
politiepraktijk, de overheid en het bedrijfsleven.

Resultaat

Na deze training ben je in staat op een bewuste
manier te overtuigen en effectief te beïnvloeden
in de politiepraktijk. Je hebt als wijkagent
ervaren dat winnen mogelijk is zonder dat je
gesprekspartners daarbij hoeven te verliezen.
Je hebt geleerd hoe je mensen en situaties
optimaal kunt beïnvloeden, hoe je belangen
overkomen bij anderen, en hoe je optimale
commitment krijgt. Dit helpt je niet alleen in
het beter positioneren van jezelf als beginnend
wijkagent, maar het heeft ook een positief effect
op het team en de netwerkomgeving.

Wanneer?

• Donderdag 6 september 2018: module 1 ‘Effectief
beïnvloeden in de praktijk’

• Donderdag 20 september 2018: module 2 ‘Contact
en weerstand’

• Donderdag 4 oktober 2018: module 3 ‘Netwerken
in de praktijk’

• Donderdag 11 oktober 2018: module 4 ‘Sturen en
coachen op de werkvloer’

OPBOUW VAN
DE TRAINING
De training bestaat uit de volgende vier modules:
Module 1
Effectief beïnvloeden in de praktijk

Module 2
Contact en weerstand

Module 3
Netwerken in de praktijk

Module 4
Sturen en coachen op de werkvloer

• Verkrijgen van inzicht in eigen ontwikkeling,
persoonlijke kwaliteiten en vervormingen,
effecten van eigen gedrag op de omgeving,
helpende en belemmerende gedragingen.
• Toepassen van zelfreflectie, ontvangen en
geven van feedback, experimenteren met
alternatief gedrag, verplaatsen in anderen,
aanspreekbaar zijn en bereidheid tonen te
willen leren.
• Algemeen inzicht in gedrag van jezelf en van
anderen, de basis van effectief beïnvloeden.

• Inzicht in het opbouwen, onderhouden en
benutten van duurzame relaties. Versterken van
de informatiepositie.
• Omgaan met bondgenoten en tegenstanders
in de wijk. Oriënteren op, in kaart brengen en
mobiliseren van partners.
• Ontwikkelen en benutten van
burgerparticipatie.
• Het belang van structurele communicatie en
het evalueren en borgen van contacten.
• De waarde van een krachtenveldanalyse op
persoonlijk, wijk- en organisatieniveau, en een
netwerkanalysemodel.
• Effectief communiceren tijdens netwerken

Inschrijven?

• Verkrijgen van inzicht in eigen ontwikkeling,
persoonlijke kwaliteiten en vervormingen,
effecten van eigen gedrag op de omgeving,
helpende en belemmerende gedragingen.
• Toepassen van zelfreflectie, ontvangen en
geven van feedback, experimenteren met
alternatief gedrag, verplaatsen in anderen,
aanspreekbaar zijn en bereidheid tonen te
willen leren.
• Algemeen inzicht in gedrag van jezelf en van
anderen, de basis van effectief beïnvloeden.

• Het belang van coachen, het coachen als
instrument, en het verschil tussen mentoren en
coachen.
• Het innemen van posities, interveniëren,
kiezen en toepassen van de juiste manier van
aansturen.
• Het signaleren van talenten en het stimuleren
van de ontwikkeling daarvan.
• Het bevorderen van wederzijdse openheid en
respect.
• Het onderkennen van diversiteit in personen
en de geschreven en ongeschreven regels in
groepsprocessen.
• Stijlen van sturen en coachen
• Bespreken van lastige dilemma’s vanuit de
politiepraktijk.

Wees er snel bij! Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.
Deze training gaat gegarandeerd door. Inschrijven gaat via www.starttotrain.nl.
Vragen?
Neem contact op met Jeroen Bakker:
info@starttotrain.nl / 06 208 44 867.

