
Professioneel communiceren
Professioneel communiceren is één van de belangrijkste succesfactoren 
wanneer je graag zo authentiek en effectief mogelijk in contact wil 
staan met anderen. Door je hier meer bewust van te zijn kun je meer 
relevante vragen stellen en verschillende belangen en invalshoeken 
herkennen en bespreken. Hierdoor kun je je eigen regie over jouw 
professionele inzet combineren met een constructieve samenwerking (live 
en on-line). In deze training word je uitgedaagd om je eigen waarden 
en communicatiepatronen te onderzoeken en te koppelen aan jouw 
ontwikkeldoelen in gesprek met anderen.



Het programma is als volgt opgebouwd

 • Intakegesprek (online of live) waarin je persoonlijke achtergrond, je kennis en motivatie 
besproken worden en je voor jezelf persoonlijke ontwikkeldoelen vastlegt

 • Online platform met theoretische achtergrondinformatie, video’s en opdrachten
 • 4 praktijkbijeenkomsten van een dagdeel (op maandagen) met collega’s uit diverse 

organisaties (6 – 8 deelnemers)
 • 1 tussentijds individueel coachingsgesprek 
 • 1 borgingsgesprek (online of live) waarin we op inhoud evalueren en reflecteren op je 

persoonlijke ontwikkeling (qua gedrag en houding)
 • Terugkomdagen met ruimte voor het delen van praktijkervaringen en samen oefenen

Opbouw programma

Deelnemerskosten: € 1.400,-

Locatie: herenboerderij de Bunker in 
Valkenswaard

Trainers: Marijke, Andrew, Rachel

Aanmelden intakegesprek:  
info@decoachtrain.nl

Bij in-company trainingen is het 
mogelijk om de opbouw en uitvoering in 
samenspraak aan te passen.

www.decoachtrain.nl   |   info@decoachtrain.nl   |   +31 (0)6 33 03 14 50 (Marijke), +31 (0)6 44 28 97 64 (Andrew), +31 (0)6 22 71 90 00 (Rachel)

Gedurende deze trainingscyclus

 • Word je je bewust van de verschillende soorten gesprekken en settingen
 • Krijg je inzicht in de diverse niveaus en invalshoeken van observeren en communiceren.
 • Leer je de keuzes te herkennen die het beste aansluiten bij jouw professionele rol en 

doelstellingen
 • Train je gespreksvaardigheden die aansluiten bij datgene wat jij graag wilt kunnen, 

passend bij wie jij wil zijn en wat jij wil bereiken
 • Kun je steeds meer vanuit jouw kernwaarden effectief in contact staan met anderen 
 • Leer je hoe je het geleerde in je dagelijkse praktijk kunt toepassen


