Communiceren voor Gevorderden

02: Communicatie

3 Dagen

Ook in de Virtual Classroom beschikbaar
Je werkt veel samen met anderen in een omgeving waar effectieve
communicatie belangrijk is. Het is voor jou van belang in alle
situaties op gewenste wijze te communiceren. Je merkt dat je je
communicatiekwaliteiten naar een hoger niveau wilt brengen.
In deze training leer je strategieën om je persoonlijke knelpunten
te transformeren naar succesfactoren op het gebied van je
communicatie. Je verdiept je zelfinzicht en vaardigheden op een
van de belangrijkste gebieden in het leven. Je legt het fundament
om met succes met jezelf en je omgeving te communiceren.

Kenmerken
Studieduur: 3 dagen
Investering: € 1.890
Aantal locaties: 9

Resultaat

Programma

	Je verhoogt de effectiviteit van je communicatie
	Je kent je persoonlijke communicatiestijl
	Je hebt inzicht in je non-verbale communicatie en uitstraling
	Je hebt inzicht in je waarden en overtuigingen in de
communicatie
	Je weet in welke situaties je je valkuilen tegenkomt en hoe je hier
op effectieve wijze mee kunt omgaan
	Je stelt een persoonlijk actieplan op
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Verdieping in communicatie
Psychologische theorieën over communicatie
Je persoonlijke communicatiestijl
Non-verbale communicatie en uitstraling
Congruentie in je communicatie
Defensiemechanismen en drijfveren
Interventieniveaus
Communicatieprocessen binnen groepen
Samenwerking en communicatie met de ander
Persoonlijke en open communicatie
Praktijksituaties en -voorbeelden
Persoonlijk actieplan

Je hebt een brede ervaring in je werk en wilt in alle situaties op
effectieve wijze communiceren.

Investering
De investering bedraagt € 1.890.

Studiewijze
Door individuele opdrachten en groepsopdrachten wordt je
persoonlijke communicatieprofiel bepaald. Je kracht en je valkuilen
worden naar voren gebracht. Vanuit de omgeving van iedere
deelnemer wordt gekeken naar zijn of haar interactie met anderen.
Je ideeën en feedback van de medecursisten en trainer zijn hierbij
zeer waardevol. Deze werk je uit in een persoonlijk actieplan. Onder
leiding van een ervaren trainer breng je je communicatie naar een
hoger niveau.
Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICMcertificaat.

Duur, data en plaatsen
3 dagen. De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda,
Eindhoven, Groningen, Online Virtual Classroom, Rotterdam, Utrecht
en Zwolle.

Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond
voor het avondarrangement. Voor online bijeenkomsten rekenen we geen
arrangementskosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk de website voor
actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer
informatie www.icm.nl/btw.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/cvg
Deze training biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

Training: vr 3 jun – vr 17 jun – vr 1 jul 2022
Training: di 5 jul – di 19 jul – di 2 aug 2022
Training: vr 30 sep – vr 14 okt – vr 4 nov 2022
Training: di 8 nov – di 22 nov – di 6 dec 2022
Training: vr 13 jan – vr 27 jan – vr 10 feb 2023
Training: di 11 apr – di 25 apr – di 9 mei 2023
Training: vr 2 jun – vr 16 jun – vr 30 jun 2023

Voor de zevende keer verkozen tot
Beste Opleider van Nederland

