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Workshop Dynamisch Communiceren

Het resultaat van deze workshop:

Hoe komt het nu, dat je soms zo makkelijk in contact komt
met anderen en je op een ander moment een gesprek
voert wat zo stroef gaat? Dat zou je zo maar tijdens een
een gesprek met je collega kunnen overkomen, toch?
Of misschien herken je het wel, dat je samen met een
collega uit een werkoverleg loopt en jij denkt “Nou dat
was heldere taal! Aan de slag ermee!” En je collega
zegt: ” Jeetje waar ging dit over? Nu weet ik nog niet
waar ik aan toe ben?”. Herken je dit? Dat je situaties zo
verschillend kunt ervaren? En zou je meer inzicht willen
krijgen in de structuur erachter?

Je bent je veel bewuster HOE je zelf communiceert en hoe
dat over kan komen. Daarnaast krijg je tools aangereikt
om iedereen te kunnen bereiken!

Of wellicht herken je je zelf in een van de volgende
situaties?
• Je hebt het idee dat je niet begrepen wordt;
• Je trekt je feedback (erg) persoonlijk aan;
• Je hebt het idee dat je een andere taal spreekt;
• Je krijgt jouw idee niet goed over de bühne;
• Iemand anders heeft een soortgelijk idee en iedereen
is daarover wel enthousiast;
• Je voelt je te onzeker om jouw mening te geven;
• Je zet jezelf vaak op de achtergrond in vergaderingen.
In deze workshop krijg je inzicht in communicatie, in die
van jou, van de ander en onderling, door middel van
theorie en vooral veel ervaringsoefeningen, waardoor
je met zoveel meer vertrouwen gesprekken aangaat. En
of dit nu een gesprek is met je manager of collega, een
netwerkgesprek of misschien zelfs wel een gesprek met
je eigen partner.
Met dynamisch communiceren bedoelen we dat de
dynamiek tussen mensen een zeer belangrijke rol speelt
om de communicatie effectief te maken waardoor je
zowel zakelijk als privé meer kunt bereiken. Gelukkig is
dit te leren en daarna is het een kwestie van veel oefenen!
De betekenis van je communicatie is de respons die je
krijgt.

Na de workshop Dynamisch Communiceren ben je in
staat om de dynamiek van communicatie te doorgronden
en de juiste tools in te zetten.
• Je leert dat om goed te communiceren je eerst,
contact moet maken met de ander;
• Je leert wat de effecten van je verbale en vooral
non-verbale communicatie zijn.;
• Je leert dat iedereen op een eigen wijze zaken
verwerkt en dat je niet iedereen op dezelfde manier
kunt bereiken;
• Je leert je boodschap beter af te stemmen op je
doelgroep;
• Je ontdekt waarom je je in gesprekken soms wel en
soms niet op je gemak voelt;
• Je ontdekt hoe jouw communicatie invloed heeft op
de reactie die je krijgt.

Opzet van de Workshop
Dynamisch Communiceren

BDynamic is een samenwerkingsverband tussen
DoelBewuster en RenaSense.

Om zaken goed over te brengen bestaat deze workshop
uit zowel theorie als praktijk. We vertellen zowel de
theorie én laten je daarna zelf ervaren wat wel en niet
werkt. Want echt leren hoe dynamisch communiceren
werkt, doe je pas wanneer je het zelf ook ervaart. Je gaat
daarom veel oefenen met situaties die je zelf inbrengt uit
zowel je dagelijkse werk als ook je privéleven.
De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
• Basis vooronderstellingen
• Hoe werkt het brein?
• Bewust en onbewuste communicatie
• Hoe maak je echt contact met iemand anders?
• Hoe belangrijk zijn verbale en non-verbale
communicatie?
• Succesvol samenwerken
• De kracht van kwetsbaarheid
• Wat verwachten we van elkaar?
• Grenzen stellen
• Wat is het verschil tussen waarnemen en interpreteren?
• Concrete of wollige communicatie
• Nieuwsgierig zijn
• Feedback geven en ontvangen

Mirella van den Doel | DoelBewuster
Na vele jaren gewerkt te hebben met teams, waarbij
ik elke keer een andere rol had in zo’n team, heb ik nu
de rol die ik het allerliefste vervul. Mensen, Teams en
Organisaties in hun kracht zetten is wat ik het allerliefste
doe, daar heb ik zelfs mijn missie van gemaakt. Wat
ook absoluut de gezamenlijke passie is met Renate,
waarbij we allebei onze eigen set aan complementaire
skills & tools hanteren.
Naast mijn sensitiviteit en levenservaring, breng ik graag
veel enthousiasme, inspiratie en niet op de laatste plaats
humor.

Praktische informatie
De open workshop Dynamisch Communiceren duurt drie
dagen. Je start met een blok van twee dagen, na twee
weken volgt een derde dag. In de tussentijd ga je met alle
opgedane kennis en ervaringen oefenen in de dagelijkse
praktijk. De trainingsdagen zijn van 9:30 uur tot circa
17:30 uur (uiterlijk 18:00 uur).
Kosten: €1295,= inclusief alle materialen, maaltijden en
overnachting (exclusief 21% BTW).
Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers
onder leiding van 2 ervaren trainers.
Waar:
• Woensdag 27 en donderdag 28 november 2019;
(incl. overnachting) bij Mastbosch Hotel,
Burgemeester Kerstenslaan 20, 4837 BM Breda
• Woensdag 11 december 2019 bij Van Nelle fabriek,
Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam

Renate Kruijtzer-Keser | RenaSense
Ik ben nuchter, praktisch en empathisch en geniet ervan
om andere mensen te helpen ontdekken waar hun
talenten liggen en hen weer in hun kracht te zetten.
Door de jaren heen heb ik ervaren hoeveel energie ik
krijg om het beste in mensen en organisaties naar boven
te halen en daarin ben ik me verder professioneel gaan
ontwikkelen.

Inschrijfformulier Dynamisch Communiceren
Door het invullen en ondertekenen van dit inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan met BDynamic voor
deelname aan het Programma Dynamisch Communiceren.
Naam
Voornaam en initialen
Titel(s)
Functie
Emailadres
(waarop u alle (persoonlijke) correspondentie ontvangt)
Emailadres t.b.v. factuur
Mobiel telefoonnummer
Organisatie
Postadres organisatie
Factuur richten aan
Opmerking/dieet wensen
Data en locatie
Data bijeenkomsten van het Programma Dynamisch Communiceren:
• Woensdag 27 en donderdag 28 november 2019; (incl. overnachting) bij Mastbosch Hotel Breda,
Burgemeester Kerstenslaan 20, 4837 BM Breda;
• Woensdag 11 december 2019 bij Van Nelle fabriek in Rotterdam, Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam.
Kosten
€1295,-- (excl. BTW)
Betaling van het volledige bedrag vooraf geeft toegang tot deelname.
(Dit is inclusief locatie, lunch, diner, overnachting, ontbijt en trainingsmaterialen)
Annulering
U kunt binnen 14 dagen na dagtekening van dit formulier kosteloos opzeggen,
mits dit 30 dagen voor aanvang van de training is.
Wanneer u zich na betaling of tijdens het programma afmeldt kan geen restitutie plaatsvinden.
Door uw ondertekening gaat u tevens akkoord met de kosten, de algemene voorwaarden, de betalingsvoorwaarden
en de annuleringsvoorwaarden. De algemene voorwaarden zijn onderdeel van deze overeenkomst en worden met
de factuur meegestuurd.
Ondertekening
Datum:
U kunt dit formulier na ondertekening per email verzenden naar: info@renasense.nl / info@doelbewuster.com
In de brochure Dynamisch Communiceren leest u over de inhoud van het programma, de begeleiding en diensten
en de inbegrepen kosten. Na inschrijving ontvangt u van ons de bevestiging van uw deelname en nadere
informatie over intake, en locatie alsmede aanvullende informatie over het programma.

