Je hebt ooit leren praten, maar heb
je ook geleerd hoe je een goed
gesprek moet voeren? De meeste
mensen niet. Als het lastig wordt,
z n we vaak geneigd het gesprek uit
de weg te gaan. Terw l een goed en
eerl k gesprek de kern is van
effectief samenwerken en
leidinggeven.
In deze training leer je o.a.:
structuur te bewaken
je grenzen aan te geven
goed te luisteren
door te vragen
je kwetsbaar op te stellen
oog te houden voor de gevoelens
van de ander
Zodat je na het gesprek kunt
zeggen: ik ben bl dat ik het ben
aangegaan!
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MODULE 1
ONLINE
videoanalyse
theorie kernmodel
intrainen st len
leerfocus

PRAKT K
21-day-challenge
personal coaching

MODULE 2
LIVE
clinic acteur
video-analyse
actieplan
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borging
personal
impactanalyse
360-hermeting
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W z n een netwerkorganisatie van ervaren
trainers en trainingsacteurs. Allen hebben
meer dan 15 jaar ervaring in de wereld van
training, individuele coaching en
organisatie-ontwikkeling. Waar kun je b
ons op rekenen?
heldere feedback
concrete tips
aansluiting b ieders leervraag en
werkprakt k
respect voor ieders persoonl ke st l en
karakter - we focussen op veranderbaar
gedrag
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VolkerWessels
Benu Apotheek
Bol.com
KWS
TBI
Jinc
Het Vergeten Kind
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ERKENNEND GESPREK
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De training valt of staat met de persoon van
de trainer! Daar z n w van overtuigd.
Daarom komen w b in-company-vragen
alt d eerst kennismaken om te k ken of het
klikt en om te horen wat precies je vraag is.

OFFER E OP MAA
W vertalen je vraag in een duidel ke
offerte met pr sopgave en plan van aanpak.
Zo nodig stellen we b zodat de
verwachtingen over en weer duidel k z n.

HELDERE INFORMA IE
OOR DE DEELNEMERS
Voordat de training start, kr gt de
deelnemer een uitnodiging met toelichting
op de training, een link naar een tutorial
over het model, de instructie b het
uitzetten van de 360-feedback en
praktische informatie.
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W L JE MEER
WETEN OF HEB JE
EEN SPEC F EKE
VRAAG? NEEM
GERUST CONTACT
MET ONS OP

www.goedingesprek.org
info@goedingesprek.org
06-14418666
Jachthuis Landgoed
Beukenrode
Beukenrodelaan 2
3941 ZP Doorn

