
VERBINDEND EN ZAKELIJK 
COMMUNICEREN

Je doet het de hele dag: zakelijk communiceren. Toch is het soms lastig om ook 

effectief of resultaatgericht te communiceren. Vooral als jij en je gesprekspartner 

niet (helemaal) op één lijn zitten.

OPEN TRAINING

PERSOONLIJK EN RESULTAATGERICHT DOOR 'EEN LAAGJE DIEPER'
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PERSOONLIJKE EN RESULTAATGERICHTE COMMUNICATIE
Of je nu daadwerkelijk niet op één lijn zit of alleen het 
vermoeden hebt, het is de kunst om verbinding met je 
gesprekspartner te maken zonder de zakelijke kant uit het 
oog te verliezen. Zo zorg je ervoor dat jullie communicatie 
helder is en soepel verloopt.
In deze communicatietraining leer je hoe je in de 

gesprekken met anderen een ‘laagje dieper' kunt gaan. 
Zowel bij jezelf als bij de ander. Met als doel een meer 
persoonlijke en resultaatgerichte communicatie.

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?
Deze communicatietraining is geschikt voor jou als je meer 

diepgang in je gesprekken wilt aanbrengen. Het doel? Een 

persoonlijker contact en beter resultaat. Misschien merk je dat 

sommige gesprekken complex zijn. Of wil je een andere wending 

kunnen geven aan moeizame conversaties. Dat ga je (onder 

andere) tijdens deze training leren. En daarmee doe je niet alleen 

je gesprekspartner, maar ook jezelf een groot plezier. Zowel 

zakelijk als privé.

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
• Sensitief communiceren: omgaan met emoties (van jezelf en de 

ander).

• Flexibele communicatie: schakelen tussen inhoud en emotie.

• Non-verbale communicatie: wat lekt er naar buiten?

• Omgaan met weerstand: communicatief Aikido.

• Communicatiestijlen: Roos van Leary.

• Assertief communiceren: je mening geven met respect voor jezelf 

en de ander.

• Wat de ander niet (meteen) zegt: verdieping van LSD (luisteren, 

samenvatten, doorvragen).
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TRAININGSDUUR EN DEELNEMERS
De training bestaat uit twee losse dagen met een tussenliggende 

praktijk- en oefenperiode.

Min. / max. aantal deelnemers: 4 - 10

AANPAK
We wisselen beknopte theorie af met veel oefenen en andere 

ervaringsvormen. Je gaat zelf ontdekken wat bij je past en hoe je dit 

kunt en wil toepassen. Je deelt ervaringen en tips met de andere 

deelnemers Wat je voorgangers over deze training zeiden: 

praktisch, persoonlijk, resultaatgericht, ervaringsgericht oefenen, 

intensief, prikkelend en fris.

NA DE TRAINING
• Ben je effectiever in je communicatie en ontstaan er minder 

misverstanden.

• Werk je beter samen en ontstaat er meer begrip voor elkaar.

• Kun je verbinding maken door –op verschillende manieren- een 

‘laagje dieper’ te gaan.

• Ben je persoonlijker en resultaatgerichter in het contact met 

anderen.

• Weet je moeizame communicatie om te buigen in verbinding.

EN HEB JE DEZE COMPETENTIES ONTWIKKELD
• Communicatie.

• Samenwerken.

• Klantgerichtheid.
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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: €800

Locatie en catering: €140

TOTAAL (excl. btw): €940 

TRAININGSDATA
Zie https://oraki.nl/verbindend-communiceren

LOCATIE
De training wordt gegeven in de regio Amersfoort.

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

met de deelnemers gecommuniceerd.

OPTIES BIJ DEZE TRAINING
• Coachingspakket (1-op-1 doorontwikkelen met je coach)

• Oefenlaboratorium (oefenen met trainingsacteur)

In-company maatwerk mogelijk.

https://oraki.nl/verbindend-communiceren

