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Hoe laat je anderen
harder voor je werken?

Wij zijn vaker geneigd iets voor iemand te doen, als diegene net iets voor ons heeft
gedaan. Dat werkt al heel simpel met het zetten van koffie of thee voor een collega. Je
kunt er zeker van zijn dat diegene de volgende ochtend ook aan jou denkt met het
koffierondje. Maar dit kun je ook inzetten op grotere schaal op de werkvloer. Anita
Schmale vertelt in deze video hoe je anderen harder voor je kunt laten werken aan de
hand van het beïnvloedingsprincipe wederkerigheid.
BEKIJK DE VI DEO

Verleid jouw collega's tot het steunen van je plan!
Wil jij binnenkort een plan of idee presenteren in een vergadering? En weet je al dat een
aantal collega's positief gestemd zijn over jouw ideeën? Verleid ze dan om jouw plan te
steunen. Hoe je dat aanpakt? In deze video beschrijft operationeel manager Anita
Schmale het beïnvloedingsprincipe commitment & consistentie en hoe jij dit kunt inzetten om
jouw collega's aan jou te binden.

BEKIJK DE VI DEO

Hoe kun je het beste framen?
| Overtuigtip

Hoe zorg je ervoor dat jouw boodschap in
het juiste denkkader terecht komt? Dat doe
je door te framen. Over dit taalkundige
concept wordt vaak gesproken, maar hoe
pas je deze techniek nou toe in de praktijk?
Trainer Nick Schoemaker legt in deze
video uit hoe jij stap voor stap het beste
kunt framen. Het begint allemaal bij deze
vraag: Waarom wil je iemand van jouw
boodschap overtuigen?...

Hoe creëer je meer eenheid op
de werkvloer?
Het WK voetbal voor vrouwen gaat vandaag
van start. Massaal kijken we naar onze
voetballeeuwinnen en ineens is er een wijgevoel wat sterker wordt bij elke winst. In
2017 zagen we dit al toen 'ons'
vrouwenteam wedstrijd na wedstrijd won.
Een goed voorbeeld van het
beïnvloedingsprincipe eenheid. Anita
Schmale legt uit hoe je dit ook kunt
toepassen op de werkvloer.
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