
Verbindende communicatie 
voor professionals & leidinggevenden
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Communiceer met respect voor 
jezelf en de ander

Unieke & inspirerende workshops 
over le iderschap, management  
en communicatie. W
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>>> WRITER’S CLASS

>>>  www.ifbd.be/nl/ 
management-opleiding

INCLUSIEF VOOR  
ELKE DEELNEMER

Onder de deskundige leiding van:

Miebet van Santen
Trainer, Coach & Mediator
CHANGE CONSULT

nieuw 
programma !

Wij doen mee ...

www.bosplus.be



Miebet van Santen heeft meer dan 20 jaar 
bedrijfservaring in veranderingsmanagement 
en werkte onder meer voor Procter & Gamble, 
Belgacom, Janssen Pharmaceutica en de 
Federale Overheid (POD Maatschappelijke 
Integratie). Sinds 2001 werkt zij binnen 
Change Consult met Verbindende 
Communicatie en Participatieve Dynamiek als 
toepassing in het bedrijfsleven, bij conflict-
bemiddeling en persoonlijke ontwikkeling. 
Zij volgde opleidingen in Europa en in de 
Verenigde Staten o.a. bij Marshall Rosenberg 
zelf, de inmiddels overleden grondlegger van 
Geweldloze Communicatie.

Waarom deze writer’s class?

VAN CONFLICT NAAR WIN-WIN DOOR RESPECTVOLLE COMMUNICATIE

Hoe kan je communiceren met respect zonder je eigen belang te vergeten? Hoe kom 

je van conflict tot oplossing en van compromis tot win-win? Hoe kan je empathisch 

communiceren met oog voor je eigen behoeften én die van je team of organisatie? 

Hoe ga je om met boosheid, frustratie en teleurstelling? 

Verbindende of Geweldloze communicatie is hét antwoord op deze vragen. Deze 

manier van communiceren, ontwikkeld door Marshall Rosenberg, stelt empathie 

centraal. Dit stelt je als professional of leidinggevende in staat om, met respect voor 

jezelf én de ander, confronterende en moeilijke gesprekken probleemloos aan te 

gaan. Je leert te zeggen wat je wilt zeggen en te horen waar het bij de ander nu écht 

om gaat. Zo verloopt de communicatie ontwapenend, doeltreffend en verbindend. 

MAAR ZO EENVOUDIG IS HET NIET ALTIJD… 

Je moet je medewerker aanspreken op niet gepast gedrag of verkeerde attitudes. Je 

wilt dingen gedaan krijgen bij je management. Je moet intermediëren in een zakelijk 

of persoonlijk conflict. We komen allemaal in situaties als deze terecht en maar al 

te vaak vallen we dan terug op dezelfde oude gedragspatronen: we willen gelijk 

krijgen, weigeren werkelijk te luisteren, reageren bot uit angst en frustratie ... Maar 

er is een andere weg.

VAN FIGHT & FLIGHT NAAR STAY & PLAY 

Deze workshop leert je, mits het toepassen van principes van Geweldloze of 

Verbindende Communicatie, een uiterst effectieve manier om conflicten op te lossen, 

met woede om te gaan en naar verzoening te streven. Je leert luisteren naar de 

ander en horen wat die ander nu écht wil zeggen. Maar vooral leer je zo te reageren 

dat je gesprekspartner zich niet aangevallen voelt of in verdediging geduwd wordt.  

Kortom, je leert communiceren op een verbindende manier.  

PLAN VAN AANPAK

Tijdens dit programma ga je aan de slag met allerlei oefeningen en werk je met 

je eigen werksituaties. Door deze actieve participatie (discussies, oefeningen, 

reflectie, eigen inzichten benoemen, rollenspelen, ...) begin je – reeds tijdens de 

training – met het loslaten van oude gewoontes en maak je ruimte voor nieuwe 

gedragspatronen.

DE WRITER’S CLASS

Unieke & inspirerende workshops over leiderschap, management  
en communicatie.

“Geweldloze communicatie” maakt deel uit van de Writer’s Class.  
Het IFBD selecteert voor u de beste managementboeken, maar ook de beste 
schrijver-trainers. 
Na deze Writer’s Class gaat u uitgedaagd, gemotiveerd en geïnspireerd terug aan 
de slag met nieuwe inzichten, nieuwe energie en nieuwe haalbare doelstellingen.

Uw schrijver-trainer

 
Volg ons! @IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 

Miebet van Santen



DE EERSTE DAG GA JE AAN DE SLAG MET DE BASISPRINCIPES VAN 

VERBINDENDE COMMUNICATIE: 

 z Obstakels voor verbindende communicatie.

 z 4-stappenplan om eerlijk een standpunt te uiten met respect voor jezelf en 

respect voor de ander.

 z 4 manieren om naar een boodschap te luisteren. 

 z Kritiek vertalen naar onvervulde behoeften.

DE TWEEDE DAG PAS JE DEZE PRINCIPES TOE OP VEEL  

VOORKOMENDE WERKSITUATIES ZOALS: 

 z Gezonde grenzen stellen en nee zeggen;

 z Omgaan met boosheid, frustratie en teleurstelling;

 z Confronteren en moeilijke gesprekken aangaan;

 z Aanvaarden, afronden, loslaten en verder gaan;

 z Voeden van dankbaarheid en respect. 

 

 TIJDENS DEZE INTENSIEVE TWEEDAAGSE TRAINING LEER JE: 

 > alle tools en technieken van “Verbindende” of “Geweldloze Communicatie” in  

te zetten tijdens je gesprekken met collega’s, leidinggevenden, medewerkers,  

klanten en partners;

 > hoe je in te leven én te verbinden met andere waarden, noden en behoeften;

 > hoe je eerlijk en helder je standpunt uit, met respect voor jezelf en de ander;

 > alles over het nemen van je eigen verantwoordelijkheid;

 > gezonde grenzen te stellen en neen te zeggen;

 > de kunst om van (schijnbaar) tegengestelde belangen te groeien tot oplossingen 

waarin iedereen zich kan vinden.

Overzicht writer’s class

VERLOOP WRITER’S CLASS:

08.30 Ontvangst, registratie & koffie.
09.00 Start van de writer’s class
 (met voorstelling van de docent).
12.30 Lunch.
17.00 Einde van de writer’s class.. 

Zowel in de voor- als namiddag wordt  
een korte (koffie-)pauze gehouden.

GEWELDLOZE COMMUNICATIE

‘Geweldloze Communicatie’ helpt je 
stevig in het leven te staan, te zeggen 
wat je wil zeggen én te horen waar het 
de ander om gaat. Het is een taal van 
empathie waarmee de machtsstrijd 
overstijgen wordt en bewegen 
naar samenwerking en vertrouwen. 
Zo verloopt elke communicatie 
ontwapenend, doeltreffend en 
verbindend.

INCLUSIEF VOOR  
ELKE DEELNEMER



VERBINDENDE COMMUNICATIE

DATUM & LOCATIE:

INSCHRIJVINGS-
FORMULIER

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 1.295 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch tijdens de 
cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid 
(zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20 % (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse 
Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer 
informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving 
krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur.  Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een 
routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus. Indien wij 2 weken voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen 
ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn 
uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. Uw informatie is 
voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet 
“verwerking persoonsgegevens” van 8/12/1992  en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer 
informatie via onze webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

KOSTPRIJS: 

>>> € 1.295 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE 
VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om zodanig de cursus op 
een ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
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Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> zie hiertoe onze website  
 www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 





https://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/1524/verbindende-communicatie-voor-professionals-leidinggevenden/inschrijven

