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Praktijkgericht 

De training is praktisch, bruikbaar en 

gekoppeld aan je eigen praktijk.  

Via uitwisseling en intervisie, draag je 

bij aan kruisbestuiving en verdere 

groei.  

Je krijgt theorie, de laatste trends op 

het gebied van verbindend 

samenwerken, praktijkopdrachten en 

volop tools voor jouw 

professionaliseringsslag.  

 

 

 

Resultaten  

Na afloop: 

ü treed je met meer zelfvertrouwen 

en souplesse op als verbinder 

richting de (interne) klant, 

collega’s en het management; 

ü maak je interactiepatronen meer 

bespreekbaar om zo openheid en 

vooruitgang te stimuleren; 

ü beschik je over een verrijkt palet – 

en reflecterende praktijken - voor 

duurzame professionalisering. 

 

 

Opbouw van de training 

De training bestaat uit 3 dagen met een 

tussentijd van circa 3 - 4 weken. 

Deelnemers vormen met elkaar kleinere 

intervisiegroepen, die tussen de 

trainingsdagen door contact met elkaar 

hebben. Per trainingsdag gaan we 

daarnaast uit van ongeveer 4 uur extra 

studiebelasting (voorbereiding, uitwerken, 

literatuur lezen, doen van opdrachten 

etc.).  

Bij afronding van de praktijkopdrachten 

krijg je een certificaat. 

 

 

 

Verbindend samenwerken, 3 dagen 
 

5 sleutels om effectiever in je werk te worden.  

  

Zó communiceren dat je je werk en je team naar een hoger plan brengt. Daarom draait het bij 

de basistraining verbindend samenwerken. Hoe je met elkaar, in een goeie sfeer, mooie resultaten 

haalt. 

Regelmatig belemmert ons gedrag de samenwerking, voortgang en het werkplezier. Bijvoorbeeld: Wat doe jij als er 

onderlinge spanningen zijn in het team? Hoe ga je om met een veeleisende klant die ontevreden blijft? Wat doe je met 

die lange e-mails of het saaie teamoverleg? 

           IJsbreker 



 Lorem Ipsum 

 

  

 

De trainer 

De training wordt gegeven door Nicole 

van Ladesteijn. Zij heeft jarenlange 

ervaring in het coachen en trainen van 

professionals en leiders en het 

faciliteren van team- en 

organisatieontwikkeling in tientallen 

organisaties.  

 

Nicole is expert in 

verbinding en 

faciliteert 

professionaliserings-

trajecten bij oa de 

NOS, NS, WNF, Arcadis en DNB.  

Zij geeft open en in company 

trainingen over leiderschap, 

samenwerking en communicatie. 

 

 

“Breek het ijs om zo te kunnen handelen 
vanuit ieder-belang en de bedoeling van 
het team en de organisatie.” 
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Inhoud  
 

De 5 sleutels 
1. Gespannen situaties die baas kunnen 
2. Weten wat de ander beweegt 
3. Eerlijk zijn en de relatie goed houden 
4. Meetings en e-mails die werken 
5. Gesprekken waarbij iedereen wint. 
 
Data 2017 
Woensdagen: 15 maart, 5 april en 3 
mei. 
De bijeenkomsten zijn van 9.30 tot 
17.00 uur en vinden plaats in Arnhem 
(op loopafstand van het centraal 
station).  

Investering 
De all-in kosten voor de training 
bedragen € 899 (ex 21% BTW).  
Dit is inclusief verblijfskosten en 
studiemateriaal.  
Mochten de kosten een probleem zijn 
dan vragen we je toch contact met ons 
op te nemen. We kijken graag samen 
naar een oplossing. 

Voor wie 
Professionals, projectleiders, 
(communicatie- en hr-)adviseurs, 
beleidsmakers, coordinatoren die een 
doorbraak willen.  
 
Leestip: De empathiefactor – het 
concurrentievoordeel voor effectieve 
organisaties van Marie Miyashiro.  
De training is gebaseerd op het 
gedachtengoed Verbindende/ 
Geweldloze communicatie van Marshall 
Rosenberg.  
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Meer informatie en inschrijven 
 
 
Voor specifieke vragen kun je 
contact met ons opnemen: 
Nicole van Ladesteijn,  
06 – 26 066 546, 
nicole@communicatiewijs.nl 
 
 
Inschrijven kan via: 
www.communicatiewijs.nl. 

 


