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Engineers met Impact

Uitvinden hoe het werkt.
“De impact die deze training heeft op je communicatie en denken in je dagelijks
leven is groot en zorgt ervoor dat je (werk)leven echt anders gaat worden!”
Paul Belt

Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam

+31 (0)20-5062090

info@howcompany.nl

www.howcompany.nl
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Voor engineers die het verschil willen maken
Niemand hoeft jou iets te vertellen, althans niet als het
over jouw vakgebied gaat. Wat voor anderen moeilijk
te begrijpen is, is voor jou gesneden koek. En natuurlijk
wil je samenwerken, maar hoe krijg je de mensen met
wie je werkt zover om in actie te komen?
Menig technisch specialist loopt aan tegen onbegrip
of onwil. Het lijkt dan wel alsof je gewoon niet willen
begrijpen. Herken jij jezelf hier ook in? Dan is deze
tweedaagse training ‘Engineers met Impact’ iets
voor jou. Het programma is speciaal ontwikkeld voor
specialisten die een betere samenwerking willen
bereiken door effectieve(re) communicatie. De training
geeft je niet alleen meer inzicht in jouw eigen manier
van communiceren, maar ook in die van anderen. Met
de resultaten kun je direct aan de slag.

• Denk je vaak achteraf: “Dat heb ik het toch gezegd?!”
     of  “Maar dat is precies wat ik bedoelde!”
• Heb je soms het idee dat je jouw punt niet kunnen      
maken?
• Of is gewoon te genuanceerd om het in Jip- en  
Janneketaal uit te leggen?
• En denk je dan “Laat ‘die managers’ maar vergaderen,
dan zorg ik dat ‘t gewoon werkt?!
• Waarom begrijpen ze niet hoe belangrijk dit is voor
het einddoel?

Als je communicatie beter verloopt, ben je effectiever
en succesvoller. Wat je daarvoor nodig hebt:
•
•

Inzicht in hoe jij overkomt op anderen.
Inzicht in hoe anderen graag benaderd worden.

De training ‘Engineers met Impact’ helpt jou met
deze inzichten en direct toepasbare praktische
vaardigheden om irritaties op te lossen of zelfs
helemaal te voorkomen.
Een boodschap goed overbrengen

Betere samenwerking en resultaten
Hoe zorg jij – als specialist binnen jouw discipline,
jouw vakgebied – er nou voor dat je mensen in
beweging krijgt?! Dat gesprekken goed verlopen, ook
als de ander het niet direct met je eens is. De manier
waarop jij communiceert heeft een grote invloed op
de samenwerking en de resultaten die je boekt. Het
programma ‘Engineers met Impact’ biedt je verdieping
en verruiming van inzichten en vaardigheden op het
gebied van communicatie die verder gaan dan je tot
nu toe hebt ervaren. Hierdoor kun je bijvoorbeeld
gemakkelijker collega’s meenemen in de voorstellen
die je doet. Ook ben je beter in staat om in te schatten
hoe je de mensen om je heen het beste kunt benaderen,
waardoor de kans op een succesvolle samenwerking
groter is.

Maar hoe werkt dat nou?

Goede samenwerking, zonder irritaties en wrijving
Een ding staat vast: waar mensen samenwerken,
ontstaan vroeg of laat wrijving en irritatie. De irritaties
hebben een negatieve invloed op de sfeer op je afdeling
of binnen je project, het contact met je manager of de
samenwerking in je team. Het kan leiden tot stress,
verlies van (zelf-)vertrouwen, oververmoeidheid en
zelfs tot burn-out. Dit is natuurlijk het laatste wat je
wilt.

Wist je dat in 90% van de gevallen irritaties tussen
mensen ontstaan door hoe er wordt gecommuniceerd
en niet zozeer door wat er besproken wordt? De vorm
bepaalt en niet de inhoud. Je bent bijvoorbeeld te lang
van stof, of juist te kort door de bocht. Zonde, want dit
zorgt ervoor dat de inhoud van jouw boodschap niet
overkomt. Het programma ‘Engineers met Impact’
maakt jou bewust van jouw eigen communicatiestijl
en hoe je daarmee overkomt op anderen. Je leert
doelgericht andere communicatiestijlen in te zetten
waardoor jij een prettigere gesprekspartner wordt,
zowel op het werk als in de privésfeer.
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Verwachtingen duidelijk formuleren
Niets is vervelender dan verwachtingen die niet
waar gemaakt worden. Irritaties in de samenwerking
ontstaan dan ook vaak doordat verwachtingen
niet duidelijk geformuleerd worden. Door jouw
verwachtingen te verhelderen, verklein je de kans op
misverstanden en vergemakkelijk je de samenwerking,
zowel professioneel als privé. ‘Engineers met
Impact’ biedt jou een eenvoudige, praktische en
direct toepasbare methode om gemakkelijker tot
overeenstemming te komen. Wederzijds vertrouwen en
openheid in een gesprek zijn hierbij essentieel.
Omgaan met kritiek en teleurstellingen
Vrijwel iedereen vindt het moeilijk om met kritiek om
te gaan. Je gaat jezelf verdedigen of schiet in de aanval
waardoor een onaangename sfeer ontstaat. Zonde,
want zo gaat veel energie verloren en kost het moeite
om weer tot een goede samenwerking te komen. Maar
hoe ga je beter om met kritiek en teleurstellingen? De
training ‘Engineers met Impact’ helpt jou hierbij! Je
krijgt inzichten en vaardigheden om met kritiek van
anderen om te gaan. Hierdoor gaat samenwerken weer
soepel en versterk je de relatie. Je bent weer met elkaar
in gesprek.
Oplossingsgericht communiceren en handelen
Is de samenwerking niet optimaal? Leer dan te kijken
naar de rol die jij kunt spelen bij de oplossing, niet
naar wat de ander fout doet. ‘Engineers met Impact’
geeft je een nieuwe kijk op samenwerking met anderen
en de invloed die je zelf hebt op je directe omgeving.
Daardoor komen oplossingen waar je eerder niet aan
had gedacht binnen handbereik.

Iedereen heeft het recht zijn
maximale potentieel te ervaren
How Company brengt waarden, potentieel en ambitie
samen op een alledaags niveau. Wij zijn een organisatie
waar de mens centraal staat, want alleen dan kan het
verschil gemaakt worden.
Om je potentieel te bereiken, heb je inzicht nodig
in hoe je denkt en communiceert. Pas als je jouw
eigen verhalen kent en de dialoog met jezelf kunt
aangaan ontstaat er een goede basis, leer je optimaal
communiceren met anderen. Dit lijken misschien
basic skills, maar deze hebben wij niet ooit van
huis uit meegekregen. How Company helpt graag
met de verdere ontwikkeling van jouw life skills en
andere vaardigheden waarmee je jouw persoonlijke
effectiviteit op een veel hoger niveau gaat tillen.
Werkwijze: assertief en authentiek
How Company werkt assertief en authentiek. We gaan
bij alle programma’s uit van ervaringsleer door theorie
direct in de praktijk te brengen. We stellen vragen die
ervoor zorgen dat mensen bij zichzelf te rade gaan. Dat
doen wij uit het hart. Wij staan als mens voor de groep,
niet uitsluitend als trainer. Wij onderzoeken samen
wat jij nodig hebt om optimaal te presteren. Al deze
ervaringen en nieuwe kennis zorgen voor een langdurig
resultaat.

‘Engineers met Impact’ wordt gegeven door trainers
met ervaring in de techniek. Ze verstaan jouw taal en
zijn bij uitstek in staat om je te helpen makkelijk aan te
sluiten bij je omgeving.

Wat je leert in ‘Engineers met Impact’
• Je bereikt makkelijker jouw gewenste resultaat.
• Je krijgt inzicht in hoe je overkomt op anderen.
• Je krijgt inzicht in hoe je anderen onbewust
beoordeelt.
• Je kunt jouw communicatie afstemmen op het doel,
de situatie en je gesprekspartner.
• Je kunt op een constructieve manier feedback geven
en ontvangen.
• Je bent in staat jouw boodschap over te brengen zoals
jij het bedoelt.
• Je wordt beter gehoord en krijgt meer voor elkaar.
• Je bent beter in staat om optimale samenwerking te
creëren.
• Je kunt beter omgaan met conflictsituaties of
teleurgestelde collega’s.
• Je ontwikkelt een sterk oplossingsgerichte houding
Het programma bestaat uit 2 dagen training en 2 keer
een uur ondersteuning op je werkplek (via Zoom®).

Je kunt deze training ook volgen met je eigen team. Je
krijgt dan allemaal dezelfde basis, en spreekt dezelfde
’taal’. Hierdoor versterk je jullie samenwerking en leer
je elkaar ook eens op een andere manier kennen. Wil
je meer weten over deze mogelijkheid, bel dan met
Marion Anneveld of Cor van der Sluis. Je kunt hen
bereiken via 020-5062090.

