
Komt uw boodschap over? Bereikt u bij 
anderen wat u wilt bereiken? Bent u zich 
bewust van uw communicatiegedrag en 
het effect ervan? 
Goed nieuws: effectief communiceren 
zodat de boodschap overkomt en u 
hierdoor uw doelstellingen behaalt, is 
te trainen.  En het kan altijd nog beter! 
Maar dan is het wel van belang dat u 
weet wat uw communicatiestijl is en hoe 
u deze maximaal kunt benutten. 
 
In de tweedaagse training: ‘Vergroot 
uw communicatiekracht’ wordt 

u zich bewust van uw persoonlijke 
communicatiestijl en het effect ervan op 
uw omgeving!  
Losgekoppeld van uw werkomgeving 
gaat u, in een groep van 14 tot 16 
trainees, aan de slag met uw persoonlijke 
communicatiestijl.  De groepsomvang 
maakt het mogelijk om op individuele 
knelpunten in te zoomen. Een ander 
voordeel van de groepsgrootte is dat 
trainees verschillende stijlen kunnen 
ervaren (en effecten ervan) en van elkaar 
leren met als doel: het vergroten van 
ieders communicatiekracht!

Basis 
Twee trainers. Directe feedback. 
Creatieve leermethodieken.
Real life situaties. Kleine groep. 

Resultaat 
U maakt optimaal gebruik van uw persoonlijke 
communicatiekracht en behaalt daardoor de 
doelen die u beoogt in uw werksituatie samen 
met medewerkers, collega’s, leidinggevende(n) 
en bestuurders. 

Bottomline… 
Een win-win situatie voor alle partijen!
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José Coenders
communicatieaspecialist, trainer/coach

‘Mijn drive is om mensen hun 
communicatiekracht te laten ontdekken 
én te vergroten. In een prettige en 
stimulerende omgeving, op een boeiende 
en relativerende manier.’

06-12900526
info@josecoenders.nl
Professionele achtergrond

Sabine Nicolasen
communicatiespecialist, trainer

‘Na ruim 20 jaar ervaring als 
communicatiespecialist is nog steeds mijn 
belangrijkste drijfveer mensen het beste 
uit zichzelf te laten halen via hun eigen 
communicatiekracht!’

06-14145963
sab.nicolasen@gmail.com
Professionele achtergrond
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Wat:  u vergroot uw communicatiekracht in een tweedaagse training! 

Voor wie:  voor iedereen die via communicatie wil motiveren en inspireren, 
gericht op optimaal effect. De training is ook zeer geschikt voor 
teams en andere samenwerkingsverbanden. 

Waar:   De Wolfsberg, Mooksebaan 12, 6562 KB Groesbeek (route)

Kosten:  €1250,- excl.btw . Voor groepen hanteren wij speciale tarieven. 
 Inclusief cursusmateriaal, overnachting, 2 lunches en diner.

Aanmelding en meer informatie: 
U kunt zich aanmelden door + het aanmeldformulier in te vullen.
Neem voor meer informatie contact op met één van de trainers via onderstaande 
nummers.

Training Vergroot uw communicatiekracht!

Effectiever  
communiceren  
op basis van uw 
persoonlijke  
communicatiestijl
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