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Writer’s classes
Unieke & inspirerende 
workshops gebaseerd 
op de meest populaire 
managementboeken!

Onder de deskundige leiding van:

Remco Claassen
Directeur
REMCO CLAASSEN PRODUCTIES
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INCLUSIEF VOOR  
ELKE DEELNEMER

Verbaal meesterschap

Spreek, communiceer en overtuig:
vergroot uw verbale impact!

Hou het veilig!
Het IFBD past - samen met 
haar opleidingslocaties - 
een strikt “veilig leren”-

protocol toe en garandeert 
een veilige leeromgeving.
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Waarom deze writer’s class?

De docent-auteur

Vele uren gaan verloren aan oeverloos en kansloos 

gezever. Als we niet slapen, houden we ons vooral 

bezig met communicatie. En hoe simpel alles lijkt, 

toont de werkelijkheid vaak iets anders. De ander snapt 

er namelijk al gauw niks van. U legt het toch duidelijk 

uit? Het is een hele kunst om goed te communiceren, 

zonder verwijten, woede en ontploffingen. Goede 

communicatie vereist inzicht in jezelf en in de ander. 

Want hoe bereik je nu wat je wilt? De één krijgt 

met één zin meer voor elkaar dan de ander in een 

monoloog van een kwartier. Hoe komt het dat je bij de 

ene collega in slaap valt en bij de ander aan zijn lippen 

hangt? Remco Claassen leert je de kneepjes van het 

vak in deze workshop “Verbaal Meesterschap”. 

SPREKEN MET IMPACT IS GOUD

‘Praten’ is uw beroep. Meer dan driekwart van uw 

werktijd besteedt u aan tweegesprekken, vergaderingen 

of presentaties. Daarin wilt u mensen overtuigen van 

uw standpunten, uzelf of uw organisatie verkopen of 

mensen gemotiveerd dingen laten doen. Met impact 

mensen aan het werk zetten is uw doelstelling, want 

mensen die verbaal sterk zijn, oogsten niet alleen 

respect, maar zijn ook effectiever in hun leven.  

VERGROOT UW INVLOED

Waarom bereiken sommige mensen in één zin meer 

dan anderen in een monoloog van een kwartier? Hoe 

kan het zijn dat de één boeit en de ander dodelijk 

saai is? We noemen dit ‘verbaal meesterschap’: het 

vermogen om anderen te beïnvloeden met woorden. 

En dit ligt voor iedereen binnen handbereik.    

SPREEK

In deze workshop ‘Spreek – Verbaal Meesterschap’ 

onthult Remco hoe iedereen van een 

middelmatige communicator kan uitgroeien tot 

een krachtige impactvolle overtuiger. U leert hoe 

u anderen beïnvloedt, hoe u dingen gedaan krijgt 

en hoe u overtuigt, manipuleert en indoctrineert. 

En dit alles met woorden …  

Remco Claassen is een rebelse spreker, trainer en auteur die zich richt op de verdere 
ontwikkeling van talent op het gebied van leiderschap, impact en effectiviteit.  Na een 
start als ingenieur in de ICT-branche, kwam hij via sales en personal development als ‘bij 
toeval’ terecht in trainersland.  Zijn unieke manier van lesgeven bracht zijn loopbaan in een 
stroomversnelling.  
Onder meer zijn duo-presentaties met internationale topsprekers als Stephen Covey, Tom Peters en Robert Cialdini 
hebben Remco op de kaart gezet. Inmiddels is hij uitgegroeid tot één van de meest gevraagde sprekers op het 
gebied van persoonlijke ontwikkeling.  
Hij is auteur van de bestsellers ‘IK’ en ‘WIJ’ en ‘Verbaal Meesterschap’.  Remco is een humorvolle, ietwat botte 
kenniskliko.  Als performer is hij het best te beschrijven als een kruising tussen Dr. Stephen R. Covey en cabaretier 
Hans Teeuwen. 

DE WRITER’S CLASSES
Unieke & inspirerende workshops 
over leiderschap, management en 
communicatie. 

“Verbaal meesterschap” maakt deel 
uit van de Writer’s classes.

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.

... NIET ZOMAAR EEN TRAINER

Remco is de verpersoonlijking van zijn eigen workshop. Hij wordt door velen gezien als de beste en meest 
effectieve managementtrainer van de Benelux. Zijn trainersstijl is energiek, ontwapenend en tegelijk 
confronterend, bot en speels maar bovenal interactief. Hij weet serieuze en wetenschappelijk onderbouwde 
theorieën op een verfrissende en humorvolle manier te brengen.  Zijn unieke stijl van trainen houdt u op het 
puntje van uw stoel. De ganse dag…  Gegarandeerd. 
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Overzicht writer’s class

BLOK 1: WAT U ZEGT, BENT U ZELF

 ◆ 3 dimensies van verandering.

 ◆ Over ego’s en amygdala’s.

 ◆ Het wij/zij syndroom.

 ◆ De geheimen achter verbale manipulatie.

BLOK 2: WOORDEN ZIJN DADEN

 ◆ People are suckers for stories.

 ◆ Macht komt niet voort uit kennis of vaardigheden.

 ◆ Vertrouwen als basis van beïnvloeding.

 ◆ Tussen de regels door luisteren.

BLOK 3: DE JUISTE SNAAR RAKEN

 ◆ Aandacht pakken en nooit meer afgeven.

 ◆ De 3 pilaren van beïnvloeding.

 ◆ Op alle manieren ‘binnenkomen’.

 ◆ Het gebruik van lichaam en ruimte.

 ◆ Overtuigen via het onderbewuste.

BLOK 4: EEN KOFFER TECHNIEKEN ‘VOOR GEVORDERDEN’

 ◆ Overtuigingstechnieken die - nog net - door de beugel kunnen.

 ◆ De kracht van hypnose en directieve commando’s.

 ◆ Machtige zinnen en hun toepassing.

 ◆ Geraffineerd spelen met emoties.

VERLOOP WRITER’S CLASS :

08.30 Ontvangst, registratie met 
koffie/thee

09.00 Start van de trainingsdag 
(met voorstelling docent) 

12.30 Lunch

17.00 Einde van de cursusdag.

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

Inclusief voor elke deelnemer:

Remco is - dankzij zijn succes 
- gewend om zijn workshop te 
brengen voor volle zalen. Zijn 
unieke manier van lesgeven maakt 
dat u optimaal kan profiteren 
van zijn kennis en ervaring. Het 
interactieve karakter van deze 
workshop garandeert u een 
optimaal leereffect, gebaseerd 
op theoretische onderbouw en 
gestaafd met vele praktische 
voorbeelden. Bovendien ontvangt 
u tijdens de cursus zijn boek 
“Verbaal Meesterschap”
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DATUM & LOCATIE:

KOSTPRIJS:

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 795 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 30% 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 30% 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 ver-
eist. 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 inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken 
voor de cursus uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Minder dan 2 weken voor 
de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 
aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Inschrijvingsformulier



>  € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE 
LOCATIE VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om 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
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.

Dhr. / Mevr.:

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

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

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

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 38 10 10 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

INSCHRIJVING

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=1922

