
OEFENEN COMMUNICATIETECHNIEKEN

In een kleine groep een dagdeel oefenen met een trainingsacteur. In die veilige 

omgeving kun je volop experimenteren en oefenen met verschillende 

communicatietechnieken en nieuw gedrag. Die omgeving noemen wij het 

Communicatielab.

Effectief en met impact.

OPEN TRAINING

ONBEVANGEN EXPERIMENTEREN IN ONS 
COMMUNICATIELABORATORIUM
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OEFENEN, EXPERIMENTEREN, ERVAREN

Veel mensen blijven in hun huidige communicatiestijl hangen, 

omdat het lastig is om ander gedrag in de praktijk te oefenen. 

Misschien wil je je communicatie wel veranderen, maar hoe pak je 

dat aan? ‘Gewoon doen’ is best eng. Je weet immers niet hoe de 

reactie van de ander zal zijn. Die zal misschien verbaasd zijn over 

jouw nieuwe manier van communiceren. Of erger nog: hij wordt 

boos of gaat de discussie aan.

Daarom bedachten wij het Communicatielaboratorium. Om naar 

hartelust en onbelemmerd te oefenen, experimenteren en 

ervaren!

OEFENEN MET TRAININGSACTEUR

Waarom? Omdat een professionele acteur alle mogelijke situaties 

kan spelen, zonder dat hij/zij daar zelf emotioneel bij betrokken is.

Onze acteur (die tevens trainer en coach is) stelt zich op als levend 

leermiddel en geeft volgens jouw instructies precies de reactie die 

jij nodig hebt om gericht te oefenen en te experimenteren. Om je 

gerust te stellen: de acteur is er niet om je het leven zuur te 

maken, maar juist om je te helpen een succeservaring te hebben.

Wel daagt de acteur je uit om je lastigste situaties in te brengen en 

te oefenen met nieuw gedrag. Met verbale en non-verbale 

communicatie. Daarbij hoef je geen rekening te houden met de 

gevoelens van de ander en je kunt zonder remmingen 

experimenteren met wat bij jou en je situatie past. Je kunt 

uitproberen wat wel en wat niet werkt.

Lijkt spannend –en eerlijk is eerlijk-, dat is het ook wel een beetje. 

Maar we creëren een relaxte sfeer, waardoor het erg meevalt. 

Waar iedereen het achteraf over eens is: het is vooral ontzettend 

leerzaam.

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. Toch?

VOOR WIE?
Dit is een geschikte training voor jou, als je nog niet (helemaal) 

tevreden bent over het effect van je communicatie. En als je het lef 

hebt om (nieuwe) communicatievormen uit te proberen in een 

veilige leeromgeving.

Je kunt aan de slag gaan met verbale of non-verbale 

communicatie, je kunt een zakelijke insteek hebben of je richten op 

emotionele zaken. Of je werkt in de training met typisch 

(klanten)gedrag waar je allergisch voor bent of niet weet hoe je 

daar goed op kunt reageren. Kortom, jij bepaalt wat en hoe jij gaat 

oefenen.

VOORBEREIDING
Je beschrijft (in een paar regels, aan de hand van een aantal 
vragen) je eigen casus(sen) en neemt die mee naar ons 
communicatielab.

INHOUD
Die bepalen jullie helemaal zelf: jij en de andere deelnemers. Wat 

jullie meenemen en inbrengen, wordt behandeld.

Dus de deelnemers bepalen voor 100% het programma.
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TRAININGSDUUR EN DEELNEMERS

Het communicatielab duurt één dagdeel (ochtend of middag).

Je bedenkt van tevoren wat en hoe je wil oefenen en experimenteren. 

Min. / max. aantal deelnemers: 4 - 6

AANPAK
Iedere deelnemer oefent één voor één zijn/haar eigen ingebrachte 

casus(sen) met de trainingsacteur. Samen werk je toe naar je eigen 

succeservaring en je nieuwe gedrag.

Tijdens het oefenen krijg je (gevraagd en ongevraagd) advies en tips van de 

acteur. Ook de andere deelnemers wordt gevraagd om feedback te geven. 

Op die manier leer je ook van elkaar.

Omdat we het vaak horen (van mensen die nog nooit bij óns geoefend 

hebben met een trainingsacteur) stellen we je nogmaals gerust: onze 

trainingsacteur is er niet om het jou extreem moeilijk te maken, maar juist 

om met jou toe te werken naar een stevige succeservaring.

Wat daarbij helpt is dat jij zelf een time-out kunt nemen, bijv. als je 

vastloopt en/of wat tips wilt. Ook de acteur (tevens trainer en coach) kan je 

oefening tijdelijk stopzetten om je verder op weg te helpen, bijvoorbeeld 

met feedback, een korte toelichting van een specifieke 

communicatietechniek of een paar tips (ook van andere deelnemers).

Je oefent net zolang tot je helemaal tevreden bent over jouw communicatie 

in jouw lastige situatie.

Zoals gezegd, waar nodig legt onze acteur/trainer/coach je de theoretische 

achtergronden uit, maar je moet het tijdens deze training vooral hebben 

van de praktijk.

Kenmerken van deze training: praktisch, persoonlijk, resultaatgericht, 

inzicht door ervaring, experimenteren, intensief, prikkelend en fris.

NA DE TRAINING
Ga je naar huis met een flinke dosis ervaring en handvatten om verder 

mee te oefenen in jouw praktijk. Je weet welke communicatiestijl in jouw 

situatie effectief en welk effect het op anderen kan hebben. We zorgen 

ervoor dat je minimaal één intense succeservaring opdoet, waardoor je 

met veel zelfvertrouwen het geleerde in de praktijk kunt brengen.
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ORAKI TRAINING & COACHING

Eemnesserweg 63A

3743 AE Baarn

035 - 626 74 84

info@oraki.nl

www.oraki.nl

INVESTERING
De training: €300

Locatie en catering: €50

TOTAAL (excl. btw): €350 

TRAININGSDATA
Zie https://oraki.nl/communicatielab

LOCATIE
De training wordt gegeven in de regio Amersfoort.

De exacte locatie wordt ± 1 maand vóór de startdatum bepaald en 

met de deelnemers gecommuniceerd.

In-company maatwerk mogelijk.

https://oraki.nl/communicatielab

