
   

Lente 2016, 

Ø Wil je als professional je verbindend vermogen verdiepen en meer impact hebben binnen jouw (project)team en 
organisatie?  

Ø Wil je juist in uitdagende situaties als verbinder het gesprek aangaan en met elkaar tot effectieve oplossingen 
komen? 

Ø Wil je snappen waarom je juist onder spanning ongewenst gedrag in stand houdt en deze cirkel leren doorbreken? 
 

Praktijkgericht 

De training is praktisch, bruikbaar en 

gekoppeld aan je eigen praktijk.  

Via uitwisseling en intervisie, draag je 

bij aan kruisbestuiving en verdere 

groei.  

Je krijgt theorie, de laatste trends op 

het gebied van verbindend 

samenwerken, praktijkopdrachten en 

volop tools voor jouw 

professionaliseringsslag.  

 

 

 

Resultaten  

Na afloop: 

ü treed je met meer zelfvertrouwen 

en souplesse op als verbinder 

richting de (interne) klant, 

collega’s en het management; 

ü maak je interactiepatronen meer 

bespreekbaar om zo openheid en 

vooruitgang te stimuleren; 

ü beschik je over een verrijkt palet – 

en reflecterende praktijken - voor 

duurzame professionalisering. 

 

 

Opbouw van de training 

De training bestaat uit 3 dagen met een 

tussentijd van circa 3 - 4 weken. 

Deelnemers vormen met elkaar kleinere 

intervisiegroepen, die tussen de 

trainingsdagen door contact met elkaar 

hebben. Per trainingsdag gaan we 

daarnaast uit van ongeveer 4 uur extra 

studiebelasting (voorbereiding, uitwerken, 

literatuur lezen, doen van opdrachten 

etc.).  

Bij afronding van de praktijkopdrachten 

krijg je een certificaat. 

 

 

Verbindend samenwerken II, 3 dagen 
 

 

Dan is de verdiepingstraining Verbindend samenwerken II iets voor jou. Je werkt aan zelf-

ontwikkeling, effectievere klantrelaties en het vergroten van de teameffectiviteit en 

samenwerking. 

Als professional leer je optimaal schakelen tussen inhoud, proces en relatie.  Tussen ratio en emotie. Je weet 

wat  wanneer belangrijk is, kent jouw waarden en kunt handelen vanuit de bedoeling en iederbelang.  

Lazy King, Sonsbeek Arnhem 



 Lorem Ipsum 

 

  

 

De trainer 

De training wordt gegeven door Nicole 

van Ladesteijn. Zij heeft jarenlange 

ervaring in het coachen en trainen van 

professionals en leiders en het 

faciliteren van team- en 

organisatieontwikkeling in tientallen 

organisaties.  

 

Nicole is expert in 

verbinding en 

faciliteert 

professionaliserings-

trajecten bij oa de 

NOS, NS, WNF, Arcadis en DNB.  

Zij geeft open en in company 

trainingen over leiderschap, 

samenwerking en communicatie. 

 

 

“Genieten van de individuele en 
verbindende krachten. 
Ontspannen als ‘n lazy king. 
Om zo de doelen als team en organisatie 
te realiseren.” 
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Inhoud  
 

> Zelfontwikkeling: je kent jouw 
patronen als het lastig wordt en kunt 
deze cirkel doorbreken. Zo werk je aan 
je overtuigingen en defensieve 
gedragsstrategieen 
> Klantrelaties: je leert maximale 
waarde halen uit de contacten en 
gesprekken met je (interne) klanten, 
collega's en het management. Je 
verdiept het (h)erkennen van ieders 
belang en benut de creatieve ruimte om 
innovatieve oplossingen te creeren. 
> Teameffectiviteit: je krijgt tools 
voor effectief overleggen en gedragen 
besluitvorming en oefent hoe jij daar 
actief aan kunt bijdragen.   

 
Data 2018 
Donderdagen: 25 januari, 1 maart en 29 
maart 2018. 
Vrijdagen: 5 oktober, 2 november en 30 
november 2018. 
De bijeenkomsten zijn van 9.30 tot 
17.00 uur en vinden plaats in Arnhem 
(op loopafstand van het centraal 
station).  

Investering 
De all-in kosten voor de training 
bedragen € 899 (ex 21% BTW).  
Dit is inclusief verblijfskosten en 
studiemateriaal.  
Mochten de kosten een probleem zijn 
dan vragen we je toch contact met ons 
op te nemen. We kijken graag samen 
naar een oplossing. 

Voor wie 
Iedereen met een gedegen basis in 
verbindend samenwerken en 
communiceren (via de 3-daagse 
basistraining of vergelijkbaar traject). 
Professionals, projectleiders, 
(communicatie- en hr-)adviseurs, 
beleidsmakers, coordinatoren die een 
doorbraak willen.  
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Meer informatie en inschrijven 
 
 
Voor specifieke vragen kun je 
contact met ons opnemen: 
Nicole van Ladesteijn,  
06 – 26 066 546, 
nicole@communicatiewijs.nl 
 
 
Inschrijven kan via: 
www.communicatiewijs.nl. 


