7 tips om jouw werkgever te overtuigen van jouw plan
Deze tips zijn bedoeld om jouw werkgever te overtuigen van jouw plan om een opleiding te volgen.
Uiteraard kun je deze tips ook in andere situaties toepassen.
1. Wees voorbereid
Het is belangrijk om een overtuigend gesprek zo goed mogelijk voor te bereiden. Dit kan je doen
door op papier vast te leggen wat jouw leerdoelen zijn. Wat wil jij bereiken met deze opleiding?
Waarom sluiten deze leerdoelen zo goed aan op de organisatiedoelstellingen? Pols van tevoren hoe
je collega’s hierover denken en neem dit mee in je gesprek met je werkgever.
2. Vertel het in verhaalvorm
Ons menselijk brein is ingesteld om de strekking van een verhaal beter te onthouden dan ‘losse
zinnen’. Wanneer je je werkgever meesleept in jouw wereld, is de kans groter dat je een akkoord
krijgt.
3. Presenteer je plan enthousiast
Als je werkgever aan je ziet dat jij je eigen plan niet enthousiast vertelt, hoef je niet te verwachten
dat je werkgever hier zelf enthousiast van wordt. Als je laat zien hoe gedreven je bent en hoe graag
je jezelf wilt (blijven) ontwikkelen, heeft dit een positief effect op de houding van de werkgever.
4. Laat delen van de organisatie door jouw plan stromen
Zodra de werkgever inziet wat hij en zijn organisatie aan jouw plan hebben, komt een akkoord
dichterbij. Staat winst bijvoorbeeld centraal in het bedrijf? Of persoonlijke ontwikkeling en wil je
doorgroeien naar een hoger niveau? Laat zien hoe jij dit kan genereren naar aanleiding van de
opleiding die jij wilt gaan volgen. Werp ook eens een blik op jouw functieomschrijving en koppel deze
aan de opleiding.
5. Wees eerlijk en duidelijk
Een opleiding is niet gratis en dat weet een werkgever ook. Neem dit mee in je voorbereiding
wanneer je alles op papier zet. Data, tarieven, duur, leerdoelen, wie biedt de opleiding aan, etc. Zo
heeft je werkgever helder wat de investering is en hoe dit traject vorm krijgt.
6. Investeer in je eigen tijd
Eén van de redenen dat werkgevers vaak sceptisch tegenover een opleiding staan, is omdat het
meestal tijdens werktijd wordt gevolgd. Wanneer je aangeeft dat je de opleiding wel in je eigen tijd
wilt volgen, vergroot je de kans dat je werkgever akkoord gaat met jouw plan om een opleiding te
volgen.
7. Sluit helder af
Je hebt je werkgever je plan voorgelegd om een opleiding te volgen. Wellicht wil hij de informatie
even laten bezinken en erover nadenken. Overhandig hem alle informatie die je hebt verzameld (je
leerdoelen, de data, tarieven, etc.), zodat hij dit nog eens rustig kan doorlezen. Maak wel een
afspraak met je werkgever om binnen afzienbare tijd hier nog eens op terug te komen. Zo weten
jullie beiden waar jullie aan toe zijn.

