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TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN  

OP MEERDERE NIVEAUS 

Inleiding 

 

We leven tegenwoordig in een echte communicatiemaatschappij. De uitwisseling 

van informatie is van essentieel belang voor het voortbestaan van organisaties, 

voor het efficiënt functioneren van afdelingen en voor het effectief samenwerken 

van medewerkers. We hebben allemaal wel eens iets gelezen over communicatie 

of hebben hiertoe een training gevolgd, bijvoorbeeld hoe een 

functioneringsgesprek te voeren. Maar wat hebben we met deze kennis gedaan?  

 

In de praktijk van alledag doen zich dagelijks vele situaties voor waarbij de 

communicatie tussen mensen niet soepel verloopt. We luisteren vaak maar half of 

met een ‘gekleurd’ oor. We vormen ons vele beelden in ons hoofd over datgene 

dat de ander al dan niet bedoeld zou hebben met een bepaalde opmerking.  

 

We reageren veelal op hetgeen iemand zegt en niet op de intenties die daar 

achter schuil gaan. Deels verlopen deze communicatieprocessen onbewust en 

deels meer bewust. Echter als we om ons heen kijken, herkennen we allemaal de 

schade die slechte communicatie tussen mensen aanricht. We voelen ons niet 

begrepen door collega’s of onze baas schat onze inbreng binnen het team niet 

voldoende op waarde.  

 

Kortom legio persoonlijke ervaringen en een breed scala aan belevingen van 

naaste collega’s laten ons zien dat communicatie niet zo eenvoudig is als in 

menig boek gesuggereerd wordt. Als we echter bereid zijn om ons verder te 

bekwamen in het effectief communiceren met collega’s, maar ook binnen relaties 

in de privé-sfeer, doen we onszelf daarmee een groot plezier, maar ook de 

mensen om ons heen.  

 

Human Consult heeft een trainingsbenadering ontwikkeld waarmee de 

deelnemers geleerd wordt op een andere en effectievere manier naar de 

interactie met anderen te gaan kijken. We hebben deze korte en intensieve 

training Effectief Communiceren op meerdere niveaus genoemd.  
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Door te gaan zien dat de communicatie tussen mensen zich op meerdere niveaus 

afspeelt, leren de cursisten om ook op de diverse niveaus te reageren. Hierdoor 

zal men niet snel meer langs elkaar heen praten, zal men elkaar eerder begrijpen 

en kan er efficiënter naar oplossingen en afspraken toegewerkt worden. 

Conflicten zullen verminderen en we zullen elkaar beter kunnen begrijpen. 

Kortom, mogelijkheden waar we elk individueel veel baat bij kunnen hebben. 

 

 Doelgroep 

 

De training is geschikt voor iedereen die uit hoofde van een functie behoefte 

heeft of de noodzaak ervaart om de vaardigheden Mondelinge 

uitdrukkingsvaardigheid, Inlevingsvermogen, Flexibiliteit, Luisteren, 

Presentatie, Overtuigingskracht, Beïnvloedend vermogen, Coachen van 

medewerkers, Samenwerken te ontwikkelen. Voorbeelden van functies van 

personen die deelgenomen hebben aan de training zijn: (toekomstige) 

leidinggevende functionarissen, beleidsmedewerkers, accountmanagers, mede- 

werkers met veelvuldig klantencontact, projectmanagers, verpleegkundigen, 

adviseurs, kwaliteitsfunctionarissen, personeelsfunctionarissen e.d. 

Inhoud van  

de training 

De training baseert zich op een tweetal uitgangspunten: 

 

1. De kwaliteit van onze communicatie neemt toe naarmate we onszelf 

beter kennen en zicht hebben op onze positieve kwaliteiten en op onze 

communicatieve valkuilen, kortom zelfinzicht is de basis voor goede 

communicatie en samenwerking; 

 

2. Communicatie wordt effectiever als we gaan zien hoe de interactie 

tussen ons en anderen werkelijk verloopt. Niet alleen letten op de 

woorden, maar juist leren te kijken en luisteren naar de dimensie achter 

de woorden, vergroot de effectiviteit in communicatie en samenwerken 

en vergroot tevens het plezier en de behoefte om met anderen in contact 

te treden. 
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De training wordt verzorgd voor een groep van maximaal 4-6 deelnemers en 

duurt 2 dagen met een remindersessie van een halve dag. Hierdoor zijn we in 

staat om de cursisten elk afzonderlijk veel persoonlijke feedback te geven. Deze 

feedback kan op bepaalde momenten indringend en confronterend zijn, maar 

wordt gegeven vanuit de intentie en betrokkenheid om de deelnemers ook 

daadwerkelijk vaardiger te maken in communiceren.  

 

“Zachte heelmeesters maken……” is de veelgebruikte uitspraak, maar gaat zeker 

niet op voor onze aanpak aangezien de cursus een confrontatie met zichzelf 

inhoudt, maar tegelijkertijd een duidelijk perspectief en alternatief biedt om de 

eigen communicatie te versterken. Door op deze manier te werken, 

optimaliseren we het leerrendement en kunnen de kosten van de cursus snel 

‘terugverdiend’ worden. 

 

Het is een praktische training waarbij het accent ligt op het aanleren van 

concrete vaardigheden, ondersteund met praktisch toepasbare theoretische 

informatie. Er wordt de deelnemers een spiegel voorgehouden en men krijgt de 

gelegenheid om hardnekkig minder constructief gedrag af te leren en effectief 

gedrag aan te leren. We werken hierbij aan de hand van het Behaviour Modelling 

Model. (zie website Human Consult www.human-consult.nl voor aanvullende 

informatie hierover) 

 

Kosten 

De vergoeding voor het volgen van de training bedragen € 1.095,- per deelnemer. 

Over dit bedrag is 21% BTW verschuldigd en is inclusief de kosten voor de 

trainingsmanual. Reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de deelnemer.  

 

Aanmelden 

 

Deelnemers kunnen worden aangemeld bij Human Consult. Dit kan zowel 

telefonisch als schriftelijk. info@Human-consult.nl./Tel:038-4232955. 


