Trainingsaanbod
Conext begeleidt kennisintensieve organisaties bij nieuwe vormen van leren,
samenwerken en leidinggeven. Dit via het geven van training, (team)coaching of het faciliteren van organisatie-ontwikkelingsprocessen.

Waarom Conext ?
Onze ervaring in kennisintensieve organisaties helpt om uw context snel te begrijpen en onze leertrajecten daarop af te stemmen.
Conext werkt met enthousiaste gedreven trainer/coaches die expert zijn in hun

Doorheen de jaren deden we vanuit Conext heel wat
ervaring op in het coachen, trainen en begeleiden
van expertisegedreven organisaties en expertteams.
In engineering, ICT, finance, consultancy, telecom,
industrie, alsook in R&D afdelingen, expertteams en
in gespecialiseerde staffuncties.

domein.
Onze trainingen zijn hands on, concreet en ervaringsgericht. Geen wollige verhalen, geen theoretische uiteenzettingen. We werken met business cases en
simulaties en geven gerichte input en feedback.

Hoe divers de setting ook, we zien
steeds gelijkaardige uitdagingen.

Meer info ?
Heb je vragen rond de inhoud of ben je op zoek naar een leertraject op maat
van je bedrijf?
Bel ons op 0468 222 445 of mail: kim@conext.be

Inschrijven ?
Dit kan via mail of via de website www.conext.be>kalender. Hier vind je ook de
tarieven per training.
Contacteer ons op Holsbeeksesteenweg 223 • 3010 Leuven • +32 (0) 468 222 445 • www.conext.be

Contacteer ons op Holsbeeksesteenweg 223 • 3010 Leuven • +32 (0) 468 222 445 • www.conext.be

“

Onze technisch-expert kent zijn vak als geen ander, zijn input
is steeds van hoge toegevoegde waarde. Van nature uit is hij
echter eerder timide en weinig geneigd tot spontaan overleg
en kennisdeling. Anderen in het team beschouwen hem als
een solo-speler.

Hoe betrek ik hem meer
bij de teamwerking?

“

Als expert werk ik samen met mensen van een totaal andere
technische achtergrond. Boeiend, en toch...

Niet altijd evident om de neuzen
in dezelfde richting te krijgen.

Eén van mijn medewerkers trekt al jaren complexe innoverende
projecten bij belangrijke klanten. Ze is daarin zeer succesvol en
sturing.

danks zijn drukke agenda ook zijn input voor mijn project nodig heb.

Hoe krijg ik stakeholders mee
uit de diverse lagen van de organisatie?

“

Het blijft spannend: hoe maak ik een directielid duidelijk dat ik on-

Hoe kan je als leidinggevende je rol
vervullen bij iemand die eigenlijk
geen leiding wil?

“

weet dit ook. Zij aanvaardt echter geen enkele vorm van aan-

Deze uitdagingen gaan hand in hand
met heel wat leervragen.
Ons trainingsaanbod
sluit hier naadloos op aan.
Inzetten op duurzame groei betekent…
• effectief kennis delen, creëren
en innoveren
• interdisciplinair samenwerken,
vaak in wisselende projectteams
• ‘gegeerde’ expertise en talent

• ruimte creëren voor initiatief over
de lagen van de organisatie
heen

• Functioneel leiding geven aan projectteams
• Leiding geven in kennisintensieve organisaties

• krachtig verbindend leiderschap

• Coachingvaardigheden voor experts

• duurzame partnerships opbou-

• Van expert naar vertrouwenspartner voor uw klanten

gericht inzetten, ontwikkelen en

wen met klanten en stakeholders

gemotiveerd aan boord houden

die de expertise vaak niet heb-

in ‘the war for talent’

ben, een ‘andere taal’ spreken

• Dynamisch presenteren van expertise

Functioneel leiding geven aan projectteams (2 dagen)

Ben je in jouw organisatie verantwoordelijk voor
het op de rails zetten en begeleiden van projecten? Wil je je huidige aanpak nog verbeteren?

Een project in goede banen leiden vraagt naast inhoudelijk-technische aspecten ook heel wat functionele leiderschapsvaardigheden: coördineren,
richting geven, draagvlak creëren, motiveren, veranderingen doorvoeren,
zorgen voor monitoring & feedback, ...

Tijdens deze training ervaar je op een praktische manier hoe je je impact
op het projectverloop en de output kan verhogen door in te zetten op
volgende factoren:
• Goed begonnen is half gewonnen: maximale buy-in voor je project
• Richting geven vanuit een duidelijke visie
• Helder krijgen van project beheerselementen en
verwachtingenmanagement
• Iedereen aan boord: betrekken van je stakeholders en aligneren
van verschillende belangen
• Motiveren en creëren van betrokkenheid in elke projectfase
• Bouwen aan een effectief projectteam – stimuleren
van samenwerking
• Visibiliteit geven aan je projectresultaten bij opstart,
tussentijdse mijlpalen en afronding

Coachingvaardigheden voor experts (2 dagen)

Coachen: what’s in a name?
Wanneer (on-the-job) coachen inzetten en wanneer niet?
Opbouw van een leertraject als coach
• Structuur en flexibiliteit in opbouw van een leertraject
• Co-creatie in het traject
• Ontwikkeldoelen scherp stellen
• Aanpak afstemmen op leerstijlen
• On the job leeracties bepalen, leerkansen creëren
• Voortgang monitoren: proces en resultaat

Word je regelmatig gevraagd om je collega’s te
begeleiden bij het ontwikkelen van bepaalde
expertise? Dit vraagt didactische en coachende vaardigheden en leervormen die onmiddellijk inzetbaar zijn op de werkplek. Het meeste
leren gebeurt nu eenmaal on the job.

Concreet aan de slag: vaardigheden als coach
• Setting the scène: ruimte en veiligheid creëren als coach
• Explorerende vragen stellen, luisteren en doorvragen
• Krachtige ontwikkelingsgerichte feedback geven
• Spiegelen en uitdagen zonder oordeel
• Gesprek in co-creatie bijsturen
• Leerweerstand en leermotivatie: je stimulerende rol als coach

Leidinggeven in kennisintensieve organisaties (2 dagen)

Geef je leiding in een sterk expertisegedreven
team of organisatie? Dit vraagt enkele specifieke accenten. In deze training werken we met
leidinggevenden voor wie volgende context
herkenbaar én uitdagend is …
In deze training verken je samen met andere leidinggevenden welke
accenten je best legt bij het leidinggeven aan expert gedreven teams. Je
ontdekt waar je als leidinggevende nog kan groeien, vanuit jouw stijl en

“

context. We werken met jouw cases en geven gerichte feedback.

We hebben heel wat kritische onafhankelijke denkers aan

• Leiding geven of leiderschap opnemen: what’s in a name?

boord die zich niet zo makkelijk laten ‘aansturen’: enkel niet-

• Essentiële leiderschapsrollen in kennisintensieve, innovatieve organisaties

hiërarchisch leiderschap lijkt te werken. Onze medewerkers

• Jouw leiderschapsstijl en aanpak: sterktes en uitdagingen

voelen zich minstens evenzeer verbonden met hun vakgebied

• Leidinggeven in jouw context:

als met onze organisatie. Ze verwachten van hun leidingge-

-- visie, draagvlak en gedeelde ambitie

vende een stimulerend kader waarin hun expertise het meest

-- motivatie en demotivatie

kan groeien zonder teveel rapportering en administratie.

-- ontwikkelen van talent en zelfsturend vermogen

Vanuit passie voor hun vak zijn ze sterk gemotiveerd, maar

-- connectie en samenwerkingsvermogen

ook snel ‘ongeduldig’ als hun talent te weinig ruimte krijgt.

-- kennisdeling en innovatief vermogen

Of wanneer de organisatiedoelen te weinig samenvallen met

-- structuur en (zelf)organisatievermogen

hun individuele ambitie.

-- wendbaarheid en veranderingsvermogen

“

Van expert naar vertrouwenspartner voor je klant:
adviesvaardigheden (2 dagen)

Tijdens de training leer je je adviesvaardigheden in relatie tot interne of externe klanten aanscherpen. Je leert hoe je in de contacten met de klant
en de manier waarop je je gesprekken voert, een geloofwaardige relatie
opbouwt.

Hierdoor verhoogt de acceptatie en toegevoegde waarde van je advies
en bouw je aan een partnership op lange termijn.

• Werken aan vertrouwen
en acceptatie

Kom je veel in contact met klanten en wil je niet
enkel als expert maar ook als adviseur en vertrouwenspartner benaderd worden? En merk je
dat hiervoor veel meer nodig is dan een inhoudelijk kwalitatief advies?
Klopt: expertise is essentieel, maar de meerwaarde zit in de manier waarop je advies wordt
ervaren. Biedt het een vernieuwende oplossing
voor de essentie van een bepaald vraagstuk?
Voelt de klant dat zijn belang voorop gesteld
wordt? Kan je de klant overtuigen van een andere visie?

• Startfase

verschillende fases herkennen en erop
inspelen
connectie met de klant, context en
essentie van de vraag, kadering op 2
niveau’s

• Kernelementen in helder verwachtingenmanagement
• Eigen stijl als adviseur

sterktes en valkuilen

• Juiste focus als adviseur

relatie en vraag primeren op
expertise

• Gesprekshouding als
adviseur

evalueren, afsluiten en bouwen aan de
toekomst, werken aan lange termijn
relatie en partnership

• Fasen in een advies-

praktische toepassing

gesprek
• Klantenprofilering

omgaan met verschillende interne of
externe klanten

• Moeilijke situaties

weerstand, belangenconflict,
besluiteloosheid, overdracht,…

Dynamisch presenteren via storytelling (1 dag)

Verhalend leren presenteren met meer comfort,
meer dynamiek en meer interactie...
Hoe breng je feitelijke gegevens en specifieke
expertise duidelijk en boeiend over ?
Hoe breng je een veelheid van info tot een
kernachtig verhaal?
Hoe neem je een kritisch publiek mee in de
opbouw van je verhaal ?
…en hoe kunnen elementen uit Storytelling je
daarbij helpen?

In deze praktische training breng je zelf een onderwerp aan waarop je
gerichte feedback krijgt. We geven je een krachtige spiegel van je sterktes
en werkpunten, maar vooral veel advies, vertrouwen en zin om te presenteren.

Vanuit jouw persoonlijkheid werken we rond:
• Oogcontact
• Lichaamshouding
• Doseren van spanning
• Stemgebruik
• Fysieke spanningsvelden

Inhoudelijk werken we rond:
• Interactie en contact opbouwen
• Het beantwoorden van publieksvragen
• Omgaan met weerstand vanuit het publiek
• Het afstemmen op de doelgroep

Praktisch, technisch kijken we naar:
• De opbouw van je verhaal
• Elementen van Storytelling
• De impact van visuals of slides

