EIGENWIJS COMMUNICEREN
Specialisatie training

Eigenwijs communiceren
Introductie
In deze specifieke training gaat het om effectiviteit van communicatie. Je leert je gedachten
op een eigen wijze onder woorden te brengen. Daardoor groeit je zelfvertrouwen en kun je je
duidelijker uiten. Duidelijker voor jezelf en voor anderen. Voor ieder mens betekent dat een
continu leerproces. Hoe goed je ook al bent, het kan altijd beter.

Doelgroep
Ieder individueel lid van een OR dat meer invloed wil hebben met de eigen gedachten en
meningen. De training is ook zeer geschikt voor OR teams in hun geheel.

Inhoud van de training
Het gaat vooral om een heldere ordening van de eigen gedachten. Maar ook om een idee te
krijgen van de eigen mogelijkheden op het gebied van overtuigingskracht. Waar zit deze
kracht bij jou? En hoe kun je dit nog sterker maken?

Voorbereiding en aanpak van de training
Voor de training is geen specifieke voorbereiding vereist. Wel is het goed om te proberen je
bewust te zijn van situaties waarin communicatie niet goed liep, en waar juist wél.
De training bevat vooral oefeningen in aspecten van mondelinge communicatie: debatteren,
argumenteren, de juiste toon treffen, aandacht krijgen en begrepen worden.

Open inschrijving
De training bestaat uit twee dagdelen. (zie hierachter het programma). Voor actuele data
verwijzen wij u naar onze website: www.merlijngroep.nl.
De training zal plaatsvinden in ’t Raadhuis te Nuland.

Trainers
Voor nadere informatie over de trainers verwijzen wij u naar onze website.

Incompany-training
Bij een incompany-training wordt na overleg over de specifieke wensen van uw organisatie
een offerte aangeboden.
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Programma
Eigenwijs communiceren

Ochtendprogramma
10.00 - 10.30 : welkom, kennismaken en bespreking programma,
10.30 - 11.45 : interviewoefening/presentaties
11.45 - 11.55 : pauze
11.55 - 13.00 : luisteren/samenvatten/oefening
13.00 - 13.45 : lunch

Middagprogramma
13.45 - 15.15 : debatoefening
15.15 – 15.25 : pauze
15.25 - 16.45 : creatieve pitchoefening
16.45 - 17.00 : evaluatie
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