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Wat is Gedragspatronen beïnvloeden (Reed 2)
De training 'Gedragspatronen beïnvloeden' (REED-2) bouwt voort op de training 'Gedragspatronen doorzien'
(REED-1).
Waar in REED-1 het accent ligt op het eigen gedrag, kijkt REED-2 meer naar het gedrag van de ander en hoe
we dat kunnen beïnvloeden met ons eigen gedrag.
We leren hoe we een diagnose maken, om deze vervolgens om te zetten in een strategie om het gedrag van
een ander te beïnvloeden, indien dit wenselijk is.
Het uiteindelijk doel is eﬀectiever gedrag ten voordele van beide partijen. Het gaat niet om macht, maar om
invloed.
In de training werken we van diagnose naar tactiek en strategie. We analyseren situaties en gedragspatronen
en bepalen hoe we gedrag van de ander eﬀectief kunnen beïnvloeden zonder afbreuk te doen aan de relatie en
zonder alleen concessies te doen aan ons eigen gedrag.
Dagdeel 1: aanscherpen REED (herhaling en verdieping, bespreken ervaringen)
Dagdeel 2: diagnose en strategie, met oefeningen.
Dagdeel 3: kritieke invloed situaties (KIS). Bespreken eigen situaties.

Voor wie is Gedragspatronen beïnvloeden (Reed 2)
De training REED-2 is bedoeld voor mensen die inzicht hebben in het eigen voorkeursgedrag en dat gedrag
willen ombuigen naar een betere aansluiting op het gedrag van de ander, indien de situatie daarom vraagt.
REED-2 is met name geschikt voor professionals die meer gericht het gedrag van anderen willen beïnvloeden in
werksituaties. Om REED-2 te volgen is het vereist dat je REED-1 hebt gevolgd.

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.
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