B 14 - Individuele ontwikkeling:
Debatintroductie I (SBA)

Inleiding
Het gestructureerd overtuigen van anderen wint in deze competitieve maatschappij
steeds meer aan belang. Er zijn tal van werksituaties te bedenken waarin partners,
klanten en collega’s overtuigd moeten worden van een bepaalde zienswijze, plan of
voorstel. Bij onvoldoende houvast over de wijze waarop dat precies moet is deze
training geschikt. Met antwoorden op vragen zoals “Hoe overtuigt u uw doelgroep en
hoe pareert u kritiek op uw plan?” en “Hoe kom je als team of afdeling effectiever tot
goede besluiten?” Wanneer u rechtstreeks in discussie treedt met kritische
tegenstanders, een lastige visie verdedigt of inspeelt op een emotionele kwestie, dan
vraagt dat om een uitstekende beheersing van debat- en dialoogtechnieken. Met deze
training neemt u de eerste stappen en verbetert u de persoonlijke overtuigingskracht
onder leiding van een professional.
Inhoud
Deze introductietraining beoogt de cursisten kennis te laten maken met ‘het debat’, een
aan te leren vaardigheid die voor een groot deel uit techniek bestaat. Het opbouwen en
neerzetten van een inhoudelijk goed gestructureerd en beargumenteerd standpunt in
een openbare en formele situatie is het belangrijkste doel in deze introductie. Er is veel
aandacht voor het adequaat inhoudelijk reageren op de argumentatielijnen van de
opponent. De belangrijkste theoretische argumentatiemodellen worden diepgaand
behandeld, en deze worden geoefend. Ook de onzuivere argumentatie van de
drogredenen komt aan bod.
Praktische informatie
 Duur: 1 dagdeel, uit te breiden (inhouse)
 Groepsgrootte: maximaal 16 personen
 Kosten: afhankelijk van individuele aanmelding / inhouse bijeenkomst
 Zie ook Debatteren II
Profiel
Voor deze training is geen basisvaardigheid vereist. Voor de individuele ontwikkeling
debatteren denken wij met name het algemeen verstrekken van deelnemers vanuit
verschillende werkgebieden. Feedback op basis van analyse en door en met elkaar.
Stichting Burger heeft ruime ervaring met deze algemene training en traint sinds 2005
voor diverse belangstellenden en opdrachtgevers (inhouse).
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