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Communicatie
met Impact!

De training Communicatie met
Impact! geeft je persoonlijk inzicht,
praktische kennis en vaardigheid en
helpt je jouw communicatieve
kwaliteiten beter in te zetten. Je wordt
uitgedaagd er bewust en actief mee
aan de slag te gaan.
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Communicatie
met Impact!
Je krijgt inzicht in hoe jouw
communicatie werkt en hoe je met jouw
kwaliteiten en stijl de interactie kunt
versterken. Zo word je meer zichtbaar,
krijg je mensen makkelijker mee en ben
je in staat om jouw sterke
communicatieve kwaliteiten bewust in te
zetten in de organisatie en netwerken
waar je actief bent.

RESULTATEN
• Je hebt inzicht in de kracht van jouw communicatie.
• Je weet welke valkuilen en automatische patronen jou kunnen
belemmeren. 
• Je hebt kennis van verschillende communicatiemodellen. 
• Je hebt een breder zicht op jouw persoonlijke communicatiestijl. 
• Je hebt geoefend met lastige gesprekken. 
• Je gaat bewust handelen en vergroot daarmee je invloed.

PERSOONLIJKE LEERDOELEN CENTRAAL
Kernwoorden in deze communicatietraining zijn: kort en krachtig,
persoonlijk, praktisch en resultaatgericht. Je verdiept je kennis over
communicatie en leert in korte tijd persoonlijk en ‘to the point’ te
communiceren. Jouw persoonlijke leerdoelen in de context van
jouw organisatie zijn leidraad voor de training. Door te werken met
je eigen cases, is wat je leert altijd relevant. Je ontvangt veel
feedback van je medecursisten en de trainer. Je oefent dus
veelvuldig met het toepassen van succesvolle communicatie.

PROGRAMMA OPBOUW
De training heeft een kort en intensief karakter. We werken in kleine
groepen van maximaal 8 deelnemers. Er komen veel verschillende
aspecten van communicatie aan bod. Het programma vraagt ook
van jou om tussen de modules door zelf in actie te komen, om
maximaal rendement uit de training te halen.

Verzamelen van feedback in je eigen organisatie

Telefonische intake

Module 1: 24-uurs sessie: Weet waar je staat
• Inzicht in je eigen communicatiestijl. 
• Echt luisteren.
• Vragen stellen als interventie.
• Vechtkunst als metafoor voor communicatie.
• Essentiele communicatiemodellen.
• Experimenten voor de praktijk.

Online Pitstop

Module 2: 24-uurs sessie: Alternatieven voor je communicatie
• Inzicht in het effect van jouw communicatie in persoonlijke
casuïstiek. 
• Oefenen van lastige gesprekken.
• Inzetten van jouw (onbekende) talenten in communicatie. 
• Vanuit rust en vertrouwen communiceren.

HET BESTE RESULTAAT
Hoe communiceer jij? Hoe kom je over en is dit wel wat je wilt? Wil
je meer zichtbaar zijn? Mis je soms de juiste toon? Hebben je
gesprekken niet het verwachte resultaat? Merk je dat je niet alle
mogelijkheden benut? Kies dan voor de training Communicatie
met Impact! Verbindt praktische kennis en theorie over
communicatie met jouw unieke zelf. Daarmee leiden we je tot het
beste resultaat.

ONDERSTEUNENDE COACHING
Je kunt het programma uitbreiden met individuele
coachingsgesprekken. Met een professionele coach werk je zaken
dieper uit. Zo haal je meer uit de training ‘Communicatie met
Impact!’ en kun je het geleerde beter verankeren. Neem hiervoor
contact op met het klantenteam: coaching.postbus@debaak.nl,
telefoon 0343-556369. 

 

DEBAAK.NL/COM
Informatie en advies
t 0343-556369
e advies@debaak.nl
e communicatie!@debaak.nl
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