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Speak up & Connect 

Succesvol communiceren en verbinden met … iedereen 

 

Iets voor jou? 

Deze opleiding is er voor jou, als jij: 

• Een manier zoekt om beter af te stemmen op andere communicatiestijlen 

• Het gevoel hebt dat je je woorden vaak moet wikken en wegen en jouw boodschap daardoor 

aan impact verliest 

• Een manier zoekt om je boodschap zelfzeker de wereld in te sturen, zonder je te laten 

(af)leiden door andere meningen. 

• Merkt dat het vaak ‘botst’ in je communicatie met collega’s of familieleden 

• Het moeilijk vindt om (goedbedoelde) feedback te geven aan bepaalde mensen 

• Inzicht wil krijgen in jouw communicatiestijl en die van anderen 

• Merkt dat je vaak niet jezelf kan zijn tijdens gesprekken 

• Je ideeën en input meer gestructureerd en duidelijk wil brengen 

• Het gevoel hebt dat jouw boodschap niet ‘aankomt’ of verkeerd begrepen wordt  

• Je soms onzeker voelt over de aanpak of het effect van je presentatie/pitch 

• Wil weten waar je sterktes en uitdagingen liggen als spreker 

 

  

What’s in it for you? 

Na de opleiding: 

• Is afstemmen met je communicatie een stuk natuurlijker en makkelijker 

• komt wat je zegt 'aan' bij collega's, klanten en toehoorders 

• weet je hoe je kan reageren op weerstand van je gesprekspartner of publiek 

• ken je jouw eigen sterktes en uitdagingen als spreker en als teamlid 

• weet je hoe je open en authentiek kan spreken voor een groep 

• Heb je met het insights profiel een fantastisch tool in handen dat jou inzicht geeft in je 

sterktes en stretches als communicator.  

• Krijg jij een boost voor je carrière en een stevige groei op persoonlijk vlak 
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Wat krijg je: 

• Cursus 

• Coaching  

• Jouw persoonlijke Insights Discovery Profiel 

• Onmiddellijk toepasbare tips en oefeningen 

Praktijkgerichte opleiding 

Tijdens de opleiding werken we interactief. Theorie, tips en handvatten zijn praktisch en meteen 

toepasbaar. Je gaat vooral veel doen en oefenen en krijgt zowel van de groep als van mij feedback. 

Zo haal je nog meer uit de opleiding.  

Meer ROI dankzij opvolging en transfer 

Wat je leert, pas je ook echt toe. Na deze opleiding krijgt iedere deelnemer 4 weken na de opleiding 

elke week een tip-van-de week in de mailbox. De hand-outs staan boordevol tips en oefeningen die 

je ook nadien kan inzetten. Je krijgt ook een literatuurlijst en een lijst met relevante TED-talks mee. 

Ook je persoonlijke Insights profiel is een krachtige tool om naar terug te grijpen én in te zetten. 

Op maat van uw medewerkers en teams 

Elk programma is uitgewerkt op maat van uw medewerkers en teams. De inhoud selecteren we 

samen met u. 

Maximaal 10 deelnemers in een dagopleiding heeft zijn voordelen: doorgedreven maatwerk, meer 

impact en de kans om extra rendement te halen uit uw investering.   

Blended learning is mogelijk voor deze opleiding.  

 

Wat andere klanten zeggen over hun training met insights profiel: 

• “Het is alsof ik mijn handleiding lees, dit klopt gewoon” 

• “Nu begrijp ik waarom het soms zo botst met andere mensen, we hebben een andere 

communicatiestijl en dat is gelukkig niet onoverkomelijk. Ik weet wat de triggers zijn én hoe 

ik de communicatie beter kan aanpakken” 

• “Ik heb mijn profiel laten lezen door mijn leidinggevende, zeker het stukje ‘Hoe communiceer 

je het best met mij’. Ze herkende bijna alle punten. Hiermee gaan we verder aan de slag” 

• “Ik ben introvert, maar niet verlegen. Nu ik mijn sterktes hier zwart op wit lees, durf ik ze pas 

echt te benoemen als kwaliteiten en niet als een evidentie” 

 

 


