OPEN TRAINING

KORT EN KRACHTIG COMMUNICEREN
TO THE POINT PRATEN
To the point communiceren, kort en bondig praten, je boodschap helder
overbrengen en zo je doel bereiken. Dat leer je tijdens deze training.

VOOR WIE?
Dit is een training voor jou, als je

• lang van stof bent, bijvoorbeeld omdat je probeert om heel
duidelijk te zijn.

• stiltes graag opvult met woorden.
• je in gesprekken soms onbegrepen voelt, bijvoorbeeld omdat je
teveel jargon gebruikt of omdat de structuur in je betoog
ontbreekt.

Openheid | Respect | Aandacht | Kwaliteit | Integriteit

• merkt dat je gesprekspartner afhaakt door de woordenbrei.
• overleggen altijd langer duren dan je gepland had, waardoor je je
opgejaagd voelt.

INTAKE

We inventariseren vooraf je motivatie, leerwensen en
verwachtingen. Dat doen we schriftelijk. De trainer gebruikt deze
input om focus in het programma aan te brengen.
Als we naar aanleiding van de intake vragen hebben, dan nemen
we contact met je op.
Heb je zelf vooraf nog vragen? Bel of mail ons gerust.

INHOUD
• Wanneer is kort en krachtig nodig en wanneer mag (of moet) het
langer?

• Structuren die helpen om je boodschap te verhelderen.
• Klare taal.
• Afstemmen op de ander en op verschillende niveaus van
communicatie.

• Lef om ter zake te komen en te blijven.
• Communicatielaboratorium: experimenteren en oefenen met je
nieuwe vaardigheden. Dit doe je met een trainingsacteur.

TRAINEN VOLGENS ORAKI
Wij geloven er sterk in dat iedereen meer kan dan hij of zij zelf denkt.
We helpen jou om veilig uit je comfortzone te stappen. Dat doen we
praktisch, persoonlijk, resultaatgericht en met een hoog doe-gehalte.
Je krijgt veel ruimte om jouw praktijksituaties in te brengen en je
eigen keuzes te maken (eigenaarschap). Wij trainen volgens het
leerprincipe 10-20-70. Onze programma’s zijn veelzijdig en
inspirerend. Want leren mag best leuk zijn.

TRAININGSDUUR EN DEELNEMERS
Deze training is ook kort en bondig. Hij duurt 1 dag.
Min. / max. aantal deelnemers: 4 - 10

AANPAK
In deze training leer je de momenten te herkennen waarin je kort en
krachtig moet zijn om gehoord te worden. Goede intenties,
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zorgvuldigheid en creativiteit vullen we aan met technieken om to
the point te zijn en de dynamiek in het gesprek te houden.
Je krijgt de nieuwe technieken één voor één aangereikt. Vervolgens
ga je ze met behulp van een trainingsacteur oefenen en uitproberen
(de acteur is er om jou positieve ervaringen mee te geven en zo te
groeien). Door met eigen casussen te werken, integreer je de
theorie direct in de praktijk.

NA DE TRAINING
• Ben je je bewuster van de momenten waarop je de neiging hebt
langdradig te worden en ben je in staat om voor een korte en
krachtige aanpak te kiezen.

• Ben je beter in staat om op de verbale en non-verbale signalen
van je gesprekspartner te reageren met
communicatieversnellers.

• Weet je hoe je meer zegt met minder woorden.
• Ben je vaardiger in het omgaan met stiltes.
• Geef je meer sturing aan je eigen communicatie.
EN HEB JE DEZE COMPETENTIES ONTWIKKELD
• Communicatie
• Zelfbewustzijn
• Klantgerichtheid
• Samenwerken

INVESTERING
De training:

€620

Locatie en catering:

€70

TOTAAL (excl. btw):

€690

TRAININGSDATA
Zie https://oraki.nl/krachtig-communiceren
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LOCATIE
De training wordt gegeven in de regio Amersfoort.
De exacte locatie wordt ± 1 maand vóór de startdatum bepaald en
met de deelnemers gecommuniceerd.
ORAKI TRAINING & COACHING
Eemnesserweg 63A
3743 AE Baarn
035 - 626 74 84
info@oraki.nl
www.oraki.nl

OPTIES BIJ DEZE TRAINING
• Coachingspakket (1-op-1 doorontwikkelen met je coach)
• Oefenlaboratorium (oefenen met trainingsacteur)
In-company maatwerk mogelijk.

