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Effectieve Persoonlijke Communicatie
Je hebt ideeën genoeg voor de organisatie en je weet wat nodig is om die ideeën te realiseren. Maar jouw
collega’s horen je niet altijd. Ze zien niet wat jij allemaal doet. Je voelt dat de communicatie stroef verloopt.
Hoe kun je mensen sneller overtuigen, enthousiasmeren en meekrijgen? Deze intensieve training richt 
zich op wat vooraf gaat aan je communicatie: hoe je bent, wat je karakter is, waar je mee zit, en hoe dat 
doorwerkt. Je leert dat communiceren op je eigen wijze de meeste impact heeft.

• Leer communiceren vanuit wie jij bent en met resultaat
• Ontdek hoe je anderen kan overtuigen en inspireren
• Krijg diepgaand zicht op miscommunicatie en hoe je dit kunt voorkomen
• Ontdek de impact van jouw non-verbale communicatie
• Leer verschillende communicatiestijlen te gebruiken
• Vergroot jouw invloed op een creatieve manier

Programma
Voordat je aan dit programma begint, krijg je een intakegesprek. Het programma bestaat uit 4 modules.  De 
volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: introductie (1 dag) 
In deze module leer je meer over het programma en scherp je je leerdoelen aan.

• Module 2: inzicht in jouw communicatie (2,5 dag) 
Ga op onderzoek uit! Hoe communiceer jij en waarom?

• Module 3: breid je repertoire uit (2,5 dag)
• Ga aan de slag met andere communicatiestijlen, zonder jouw authenticiteit te verliezen.
• Module 4: op naar de toekomst (1 dag) 

In deze module kijk je terug op wat je geleerd hebt. 

Voor wie?  
Deze training is voor leidinggevenden, managers, projectleiders, coördinatoren, teamleiders en 
professionals.
• Je wilt mensen in je organisatie meekrijgen
• Je wilt meer zichtbaar zijn of gehoord worden in je organisatie
• Je bent op zoek naar een communicatiestijl die bij jou past
• 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
 ‘Het programma was intensief en werd goed en evenwichtig over de dagen verdeeld waardoor ik de ruimte 
had om het proces en inhoud op me in te laten werken en eigen te maken.’ C.P. Bressan – UWV Dordrecht 

‘Zeer professioneel, zeer effectief door de praktijkgerichte en doe het zelf aanpak.’ 
C.A. Goedhart – SNS Bank Nederland
 
‘Emotioneel zwaar maar zeer positief, een perfecte training om aan jezelf te werken.’ 
S. Heidman – ABN AMRO Bank NV

Praktische informatie
• Duur:  7 dagen
• Groepsgrootte:  7 - 14 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/effectieve-persoonlijke-communicatie/?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


