
Effectief
Communiceren
Verbeter je communicatie 
en vergroot je invloed
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Persoonlijke ontwikkeling



Zet jezelf op de kaart
Jouw gedrag en communicatiestijl bepalen hoe anderen op je reageren. Soms gaat het 
helemaal naar wens, maar je merkt dat er ook momenten zijn waarop het moeizamer 
verloopt. Soms lukt het niet om de ander goed te bereiken of wordt jijzelf niet altijd gehoord 
of begrepen.

In de praktijk blijkt dat ieder zijn eigen stijl heeft ontwikkeld en vanuit die eigen stijl contact 
maakt. 

• Ontdek welke stijlen er zijn, wat hun behoeften zijn en vanuit welk wereldbeeld zij 
contact maken.

• Ontdek jouw persoonlijke stijl en de manier waarop je jezelf beter op de kaart kunt 
zetten. 

• Leer makkelijker de afstanden te overbruggen en contact te maken en te houden met 
collega’s en klanten. 

• Ontdek hoe je makkelijker je boodschap kunt laten overkomen en effectiever zaken voor 
elkaar krijgt.

In deze training wordt je bewust van je manier van communiceren en leer je hoe jouw 
boodschap zo goed mogelijk aansluit bij de ontvanger.

“Er ging letterlijk een wereld voor 
me open. Nu snap ik waarom ik 
soms de aansluiting mis”.

Ontdek de wereld van verschil
Voorafgaand aan de training vul je een online enquête in (10 minuten) en ontvang je je eigen 
persoonlijke landkaart in de wereld van verschil. De namen van de steden, bergen en rivieren 
in deze wereld, vertellen van alles over de verschillen in gedrag. De kaart nodigt uit om op 
ontdekking te gaan naar je eigen gedrag en vervolgens, over de grenzen van de hokjes, 
letterlijk in de wereld van een ander te stappen. Met je persoonlijke kaart in de hand start 
je aan een reis die je brengt naar het optimaal benutten van talent, betere samenwerking, 
effectieve teams tot het realiseren van organisatiedoelstellingen.



De training

Voorbereiding

Verbinden

Verkennen

• Eendaagse interactieve training waarin je effectief leert communiceren. 
• Er is voldoende ruimte voor persoonlijke coaching naar aanleiding van jouw specifieke 

vragen of uitdagingen. 
• Met uitleg, voorbeelden, oefeningen en reflecties krijg jij concrete handvatten voor 

jouw persoonlijke effectiviteit.
• De dag wordt afgesloten met een stappenplan om zaken concreet te verbeteren.

• Invullen van online vragenlijst 
• Na ontvangst doornemen van 

persoonlijk profiel
• Idenfiticeren van aandachts- en 

ontwikkelpunten als input voor 
de training

• Hoe maak ik optimaal aansluiting met mijn 
doelgroep

• Oefenen met gesprekken
• Tips en tricks om effectiever te zijn
• Aandachtspunten voor verdere 

ontwikkeling

• Informele kennismaking
• Ontdek de wereld van stijlen
• Waar sta jij op de kaart?
• Welke afstanden heb je te overbruggen?
• Bespreken van praktische voorbeelden

Vooraf

MIddag

Ochtend
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