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Doelgericht communiceren 

Deze communicatietraining is geschikt voor iedereen die zijn 

interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden wil 

verbeteren. Welke stijl heeft u en wat zijn uw eigenaardigheden? 

Een tool in handen krijgen om mensen effectief te benaderen en 

te begrijpen. U bent het meest effectief, wanneer u uw eigen 

gedrag en de gedragsstijl van anderen begrijpt, en als u de 

vereisten van een bepaalde situatie inschat en uw gedrag daartoe aanpast. 

 

Wilt u meer weten over deze training? +31 (0)541 - 663 029 of info@jahetwerkt.nl 

 

Programma 
• Met communicatietraining bepaalt u uw communicatie-type; 

• Kennis nemen van communicatie etiquette; 

• De Roos van Leary: hoe u de regie in handen houdt als het lastig wordt; 

• Blinde vlekken opsporen in uw communicatierepertoire; 

• Vraagtechnieken en het verhelderen van de vraag; 

• Feedbackvaardigheden: het geven en ontvangen van feedback; 

• 360-graden feedback: de realiteit onder ogen zien met feedback uit uw omgeving; 

• LSD: luisteren, samenvatten en doorvragen. De basis voor effectieve communicatie; 

• Omgaan met beladen gesprekken en negatieve emoties; 

• U kunt methodieken toepassen zodat u effectief kunt omgaan met meerdere lastige types. 

 

Resultaat 
• Kennis nemen van uw kenmerkende communicatiestijl en het effect ervan op anderen; 

• U leert communiceren op drie andere manieren dan alleen de inhoud en ook tussen de 

regels door te lezen ofwel ontdekken wat er niet gezegd wordt; 

• U ontdekt wat uw persoonlijkheidskleur (L. de Caluwé) is; 

• U vertelt over uw manier van communiceren en de klik die u met anderen heeft; 

• Tenslotte leert u vanzelfsprekend al datgene wat u weten moet over lichaamstaal. 
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Specificaties 

Aantal deelnemers 
6 tot 14 personen. 
 
Blended trainingsvormen 
• Als 1-daagse of 2-daagse, afhankelijk van voorkennis; 

• Als maatwerkprogramma voor meerdere (2-4) dagdelen. 

 

 


