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Communicatie met Impact
Wil je meer regie krijgen over gesprekken? En ben je op zoek naar een korte en praktische 
communicatietraining? Dan is de training Communicatie met Impact iets voor jou. In dit brede, toegankelijke 
programma maak je kennis met onze succesvolle aanpak en stijl. Leer om jouw boodschap effectiever over 
te brengen in een stijl die bij jou past.

• Ontdek de kracht van jouw communicatie
• Leer over verschillende communicatiemodellen
• Vergroot jouw invloed door bewust te handelen
• Ken de valkuilen en patronen die je belemmeren

Programma
Voordat je aan dit programma begint, krijg je een intakegesprek. Het programma bestaat uit 2 modules.  De 
volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: wat is je vertrekpunt? (24-uurssessie) 
In deze module krijg je inzicht in jouw communicatiestijl.

• Tussendoor: digitale pitstop 
In een virtual classroom deel je online ervaringen uit de praktijk met de trainer en mededeelnemers.

• Module 2: impact vergroten! (24-uurssessie) 
Krijg inzicht in het effect van jouw communicatie in jouw persoonlijke casus. 

Voor wie?  
Deze training is voor leidinggevenden, managers, projectleiders, coördinatoren, teamleiders, 
professionals en ondernemers.
• Je wilt jouw boodschap effectiever overbrengen
• Je wilt in korte tijd kennismaken met verschillende communicatiestijlen
• Je bent op zoek naar handvatten om effectiever te kunnen communiceren
• Je hebt hbo of wo werk- en denkniveau



Leren bij de Baak
Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. We dagen 
je uit om alles uit jezelf te halen. Leren en ontwikkelen bij de Baak is altijd persoonlijk. We creëren een veilige 
leeromgeving die jou de ruimte geeft om te ontdekken en te werken aan je persoonlijke leerdoelen. Dit doe je 
op onze locaties midden in het bos of aan zee.

Ervaringen van deelnemers
 ‘Een leerzame ervaring waarbij ik werd uitgedaagd om de “comfort-zone” te verlaten en de “stretch-zone” te
betreden.’ P.J. Slingerland – UWV

‘Het was een zeer zinvolle en confronterende cursus, die mij een spiegel heeft voorgehouden en veel in gang
heeft gezet.’ A.M.A. Schut – Enzovoort Groep BV
 
‘Het programma heeft mij meer awareness gegeven hoe ik communiceer en waar mijn ontwikkelpunten 
liggen.’  R. Wedding – Algemene Pensioengroep (APG)

Praktische informatie
• Duur:  3 dagen
• Groepsgrootte:  6 - 8 personen
• Locatie: Driebergen en Noordwijk 

Kijk voor meer informatie over de training en de startdata op de trainingspagina.

Gratis adviesgesprek
Wil je zeker weten  of deze training goed bij je 
past of wil je meer informatie over de training? 
Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek in 
met een van onze opleidingsadviseurs.

Vraag advies aan >

https://debaak.nl/trainingen/communicatie-met-impact/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen
https://debaak.nl/advies/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen


je brengt iets
in beweging

als je stilstaat


