M 36 - Individuele ontwikkeling:
Debatteren II (SBA)

Inleiding
Debatteren II is de vervolgtraining op “Debatintroductie” (B 14), doch niet noodzakelijkerwijs.
Met enige voorkennis en praktijkervaring stroomt u prettig in. Wanneer u rechtstreeks in
discussie treedt met kritische tegenstanders, met enige regelmaat een lastige visie verdedigt of
inspeelt op een emotionele kwestie, dan vraagt dat om een gedegen beheersing van debat- en
dialoogtechnieken. In deze training verbetert u ook uw persoonlijke overtuigingskracht onder
leiding van een of twee professionele trainers.
Inhoud
In deze intensieve training van vier dagdelen staan op het programma o.a.: slim argumenteren,
de kunst van het verleiden, overtuigend weerleggen, „claptraps‟, discussietrucs herkennen en
pareren, initiatief nemen en houden, vraag- en antwoordtactieken, non-verbale overtuigingskracht, welsprekend formuleren, inspelen op publiek en kritisch luisteren. Een keuze uit een
groot deel van deze onderdelen wordt gemaakt in overleg.
De praktijk en uw eigen discussie- en vergadersituaties staan in de training voorop. Enkele
oefeningen worden op video opgenomen en als deelnemer krijgt u voldoende en regelmatig
persoonlijke feedback. Tijdens deze training wordt ook ingegaan op verschillende
communicatiepatronen en hoe anderen overtuigd kunnen worden van uw gelijk. Uiteraard op
een geloofwaardige wijze waarmee een goed gevoel en behoud van de relatie(s) behouden
blijft, want u wilt er samen tenslotte uit-blijven-komen. Deze training wisselt beproefde modellen
af met praktische oefeningen die ook de deelnemers zelf aandragen. Zo wordt de
belevingswereld van de deelnemers actief gehouden en erbij betrokken met optimale
leereffecten. Ook wordt gewerkt met beeld & geluid analyse. De feedback is praktijkgericht en
komt zowel van de trainer(s) als de andere deelnemers
Praktische informatie
 Duur: 4 dagdelen (of 2 dagen op locatie)
 Benodigdheden: zaal, laptop en een beamer
 Groepsgrootte: maximaal 20 personen
 Kosten: afhankelijk van individueel traject of inhouse
 Zie ook Debat Introductie
Profiel
Debatteren II vereist voorkennis en praktijkervaring en stoomt u klaar voor een prettige(re)
omgang met (on)verwachte situaties. In deze training verbetert u uw persoonlijke
overtuigingskracht onder leiding van een of twee professionele trainers en werkt u aan het
gezamenlijk bereiken van doelstellingen en het behouden van relaties.
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