Effectieve besluitvormingstechnieken
Projecten worden steeds complexer en verkeerde keuzes hebben steeds grotere gevolgen. Daarom
is het belangrijk om besluitvormingsprocessen te optimaliseren, zodat de juiste keuzes op de juiste
gronden op het juiste moment worden gemaakt. Dit bevordert de samenwerking in alle fasen en
verbetert het uiteindelijke projectresultaat. Ook is het zaak partijen volledig aangehaakt te houden
om blijvend draagvlak te creëren voor keuzes.
Tijdens deze tweedaagse training leer je besluitvormingsprocessen zodanig toe te passen dat in
samenwerking met alle betrokkenen de juiste keuzes gemaakt worden. Je leert de nieuwste
methoden toe te passen en ervaart hoe je creatieve interventies pleegt. Vaak worden voor- en
nadelen tegen elkaar afgewogen. Dat kan een eindeloos proces zijn, waarbij er soms ook sprake is
van dubbeltelling of er worden appels met peren vergeleken. De techniek ‘kiezen op basis van
voordelen’ brengt hierbij uitkomst en wordt in deze training geleerd.

Inhoud
Besluitvorming als proces:
Sturing en interventies;
Persoonlijke kenmerken besluitvorming.
Doelgericht besluitvormen:
Omgaan met criteria en doelen.
Creativiteit en besluitvorming:
Proces en technieken.
Choosing by advantages (De andere manier om tot keuzes te komen):
Proces en aanpak;
Factoren en kenmerken, wat draagt bij;
Weging van kenmerken.

Voor wie?
Deze verdiepingsmodule is geschikt voor de bouwprofessional met minimaal 4 tot 6 jaar
werkervaring, die een opleiding op allround niveau bij BOB-KOB heeft gevolgd of een andere
verdiepingsopleiding op hetzelfde niveau.
Je hebt voldoende kennis en kunde om je huidige functie naar behoren uit te voeren en hebt de
ambitie om je binnen je functie verder te professionaliseren en verder te ontwikkelen.

Opleidingsduur
De e-learningmodule;
2 bijeenkomsten van een middag-avond.

Achtergrondinformatie

De ‘Specials for Professionals’ hebben als doel om professionals verder te ontwikkelen op basis van
permanente educatie. Door jaarlijks één of meer van deze specials te volgen, groei je door tot een
specialist met een brede kijk op zaken.

Werkwijze
Deze verdiepingsmodule wordt blended verzorgd en is een combinatie van e-learning en klassikale
bijeenkomsten. Om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer over dezelfde basiskennis beschikt, volg
je een week voor de bijeenkomst een e-learningmodule. Tijdens de bijeenkomsten staan
praktijktoepassingen, leren van de docent en leren met en van elkaar centraal.
De special wordt verzorgd door een professional uit de praktijk, die zijn/haar sporen in de bouw
heeft verdiend. Een deskundige, met specialistische kennis en plezier om dit te delen.
Korte inleidingen worden afgewisseld met oefeningen. De aangeboden stof kun je direct toepassen
in je eigen werk.

Leerproces en afronding
Omdat we werken in kleine groepen en je je eigen leervragen en werksituatie inbrengt, zijn we in
staat om de lesstof af te stemmen op jouw projecten of bedrijfssituatie.
Na het volgen van de workshops ontvang je een bewijs van deelname.

Prijs
Je kunt deelnemen aan deze cursus voor een investering van € 950,- excl. BTW.
Dit omvat:
De e-learningmodule;
2 bijeenkomsten van een middag-avond.

