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Effectieve Persoonlijke
Communicatie

De training Effectieve Persoonlijke
Communicatie (EPC) is een
persoonlijke ontdekkingsreis in
combinatie met veel praktijk en
oefening waarin je leert te
communiceren vanuit wie je bent en
wat je wilt bereiken.

DEBAAK.NL/EPC



Effectieve
Persoonlijke
Communicatie
Wil je in je organisatie zaken voor elkaar
krijgen, dan heb je impact en invloed
nodig. Goede communicatie, het
verwoorden en voelbaar maken van je
overtuigingen en ideeën, is de sleutel tot
succes.

RESULTATEN
Met het volgen van de training Effectieve Persoonlijke
Communicatie EPC verken je onbetreden paden in je
persoonlijkheid. Je zal beter begrijpen waar je gedrag vandaan
komt en daarmee krijgen ook je andere (communicatieve) talenten
een kans.

• Je communiceert authentiek en met resultaat.
• Je hebt zicht op jouw miscommunicatie en hoe je dit kan
voorkomen en bijsturen.
• Je bent in staat op een creatieve manier je invloed te vergroten.
• Je kent de impact van jouw non-verbale communicatie (houding,
mimiek).
• Je bent in staat andere communicatiestijlen te gebruiken.
• Je kent je (communicatieve) talenten.

Door te 'spelen' met je eigen kwaliteiten win je veel in de interactie
met anderen. Heldere communicatie begint bij het zicht krijgen op
je eigen patronen in de omgang met anderen. Het uitgangspunt
van EPC is bewustwording van de manier waarop je communiceert
en het effect daarvan op je omgeving. Dat geeft de basis om
communicatie- en beïnvloedingsvaardigheden uit te breiden, zodat
je keuzes kunt maken hoe je het communicatieproces stuurt.

PROGRAMMA OPBOUW
Module 1 (van 13.30 tot 20.00 uur, aansluitend diner)
Je maakt kennis met de deelnemers en docenten en je scherpt je
persoonlijke leerdoelen aan. We bouwen aan een goed leerklimaat,
essentieel om ieders doelstellingen te behalen.

Module 2 (twee en een halve dag, start om 13.30 uur)
• Hoe communiceer ik non-verbaal en wat is daarin succesvol en
wat is onhandig?
• Wat maakt dat ik zo communiceer?
• Hoe (en waarom) communiceren anderen?
• Wat zijn mijn communicatieve talenten?

Module 3 (twee en een halve dag, start om 16.30)
• Oefenen met andere communicatiestijlen met behoud van
authenticiteit.
• Uitbreiding van communicatief repertoire.
• De regie voeren over gesprekken; het inzetten van meta
communicatie.
• Bedreven raken in luisteren, inleven, je mening geven, contact
maken.

Module 4 (van 09.30 tot 17.00)
• Verankering van alles wat je hebt geleerd.
• Wensen voor de toekomst.

Gezien de feedback en ervaringen van oud-deelnemers durven we
te zeggen dat EPC al 15 jaar tot de beste communicatietrainingen
van Nederland behoort. Tijdens EPC maak je een leerproces mee
waar je je leven lang rendement van hebt, in je carrière en dagelijks
leven.

• Ik wil overkomen zoals ik bedoel en mensen met me mee kunnen
nemen.
• Ik wil invloedrijker en overtuigender communiceren.
• Ik wil begrijpen waar miscommunicatie bij mij vandaan komt en
hoe ik het kan voorkomen.
• Ik wil zichtbaarder zijn binnen mijn organisatie.
• Ik wil met meer tact en toch duidelijk communiceren.

DOELGROEP
Deze training is bestemd voor leidinggevenden, stafmedewerkers
en professionals in profit- en non-profitorganisaties op HBO+
niveau. De groep is altijd divers samengesteld met deelnemers uit
o.a. financiële instellingen, overheid, zakelijke dienstverlening,
industrie en zorg.

REACTIES VAN DEELNEMERS
Indringend, confronterend soms, maar o zo inzichtelijk. Het is
prachtig om te zien wat er gebeurt binnen de groep. Veel geleerd;
een aanrader voor iedere professional."

"Het volgen van de communicatietraining EPC dwingt je om je
fundamenteel af te vragen wie je zelf als persoon bent. Daardoor
ga je weer vanuit je natuurlijke grondhouding functioneren en
communiceren. Dit is een verrijking voor je manier van
communiceren met anderen. Een kado aan jezelf!"

 

DEBAAK.NL/EPC
Informatie en advies
t 0343-556369 
e advies@debaak.nl
e epc@debaak.nl
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