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Wat is Rational versus Emotional Decision Making
Bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden draait het altijd om inhoud, processen en de onderlinge
samenwerking.
Een belangrijk onderdeel hierbij is beslissingen nemen of adviseren over besluitvorming.
Hoe ervaar je dit?
En hoe maak jij de juiste afwegingen?
Zijn deze instinctief, emotioneel, rationeel danwel logisch onderbouwd?
En welke impact heeft het besluit op de omgeving?
Daarnaast stellen we vaak besluiten uit als er nadelige consequenties zijn voor anderen.
In deze module krijg je inzicht in welke irrationele overwegingen van invloed zijn voor jou. En je gaat aan
slag met de theorie van Kahneman uit “Thinking fast and slow”. We werken dit uit aan de hand van de
volgende begrippen:
Visie
Zijn - Doen – Resultaten
Feit en Interpretaties
Deze aanpak geeft je inzicht, tools en vaardigheden om vanuit leiderschap de passende beslissingen te
nemen.

Voor wie is Rational versus Emotional Decision Making
Professionals die geconfronteerd worden met een voortdurend veranderende werkomgeving en daarin zo
effectief mogelijk willen blijven functioneren, met name bij nemen van beslissingen of het adviseren over
besluitvorming.

Voorvereisten
NVT

Doelstellingen
Deze module geeft je inzicht, tools en vaardigheden om vanuit visie en leiderschap passende beslissingen te
maken in een dynamische werkomgeving.

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright op
https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene Voorwaarden van
Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn aan
verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen
hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke
omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het
dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers wakkeren het vuur
aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht
oplost doen de rest.
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf en
elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen.
Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever
met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.

