Adviesvaardigheden

Niveau: Takeoff

Alles weten over de training Adviesvaardigheden? In deze factsheet vind je
opleidingsinformatie, prijsinformatie en het rooster. Mocht je na het lezen van de
factsheet nog vragen hebben, neem dan gerust contact met me op: mijn naam is Jeroen
van Woudenberg, programmamanager communicatie. Je kunt me bereiken via
0205126500 of via jvanwoudenberg@srm.nl

Algemene informatie
Je adviseert over verschillende onderwerpen die te maken hebben met communicatie. Daarnaast heb je inbreng in
situaties waarin oplossingen niet direct voor de hand liggen. In zulke situaties moet je kunnen vertrouwen op jouw
adviesvaardigheden: jouw gesprekstechniek, jouw inzicht in communicatiestijlen en jouw luistervaardigheden. Dit zijn voor
elke communicatieadviseur de belangrijkste instrumenten om een sterk en overtuigend advies te kunnen geven.

Voor wie bedoeld?
De training Adviesvaardigheden is bedoeld voor communicatiemedewerkers en (communicatie)adviseurs. Je wilt de
beginselen van het adviseren in communicatietrajecten onder de knie krijgen.

Direct rendement
Je kent de verschillende fasen van het adviesgesprek
Je hebt belangrijke vaardigheden ontwikkeld waarmee je een adviesgesprek kunt voorbereiden, sturen en beïnvloeden
Je leert een sterk en overtuigend advies te geven
Je hebt inzicht in het gespreksproces en in jouw eigen mogelijkheden

Jouw collegadeelnemers
Jouw collegadeelnemers zijn onder andere werkzaam als communicatiemedewerker, communicatieadviseur, voorlichter,
consultant en projectmanager.
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De trainers worden door SRM zorgvuldig geselecteerd. Vakkennis, ruime en actuele ervaring in het vakgebied en
didactische kwaliteiten zijn de belangrijkste criteria.

Programma
Het doel van de training Adviesvaardigheden is inzicht krijgen in het gespreksproces en in jouw eigen mogelijkheden.
Tijdens de twee intensieve trainingsdagen komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Fasen in het adviesgesprek
Rollen van een adviseur
Communicatieniveaus
Sociale stijlen
Omgaan met weerstand

Je leert dat er voor communicatievraagstukken geen standaardoplossingen bestaan. Elke organisatie heeft immers een
eigen cultuur met bijbehorende vormen van communicatie. Bij het overbrengen van kennis en vaardigheden komen zowel
de inhoud als het proces aan de orde.

Voorbereiding op de training
Bedenk voor de training Adviesvaardigheden wat je wilt leren en noteer jouw leerdoelen (de trainer zal je er naar vragen).
Aan het eind van de eerste bijeenkomst geeft de trainer je een opdracht mee voor de tweede bijeenkomst.

Certificaat
Na het volgen van de training Adviesvaardigheden ontvang je het SRMcertificaat Adviesvaardigheden.

Vervolgtraject
Na de training Adviesvaardigheden kun je kiezen voor een 'zijwaartse stap' door je in te schrijven voor opleidingen of
trainingen in de vakgebieden Marketing of Marketingcommunicatie. Kijk daarvoor op de website van SRM.
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Prijsinformatie
In onderstaand overzicht vind je de prijsopbouw. Hierin zijn de kosten van de training en eventuele examen en
verblijfskosten verwerkt.
Prijsopbouw
Trainingskosten

€ 1295,

Integrale prijs

€ 1295, (btwvrij)

Interesse?
Reserveer dan nu vrijblijvend een plaats voor de training Adviesvaardigheden of schrijf je direct in via de website van SRM.
Neem voor meer informatie contact op met SRM via 020  512 65 00 of info@srm.nl.

Disclaimer
Let op: SRM houdt de factsheet over Adviesvaardigheden uptodate. Het programma kan dus enigszins aangepast worden.
Alle docenten, lestijden, bijeenkomsten, verplichte en aanbevolen literatuur en prijzen zijn onder voorbehoud.
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Voorjaar 2019  Voorlopig rooster Adviesvaardigheden UTRECHT (Groep: 2104.041)
#

Bijeenkomst

Dag

Datum

Tijd

Locatie

1.

Adviesvaardigheden  Bijeenkomst 1

Dinsdag

7 mei 2019

09:30 uur  16:30 uur

Seats2Meet.com, Utrecht

2.

Adviesvaardigheden  Bijeenkomst 2

Dinsdag

14 mei 2019

09:30 uur  16:30 uur

Seats2Meet.com, Utrecht

Let op:
Alle data blijven onder voorbehoud.
Soms komt het voor dat de bijeenkomsten niet op nummervolgorde kunnen worden ingeroosterd.

