KRACHTIGE TEAMS met GEWELDLOZE COMMUNICATIE
2-daagse online training
op 10 en 11 juni 2021
In deze training gaan we aan de slag met de principes van Geweldloze Communicatie
(Non Violent Communication), toegespitst op samen-werken in organisaties.
De principes zijn praktisch, snel toepasbaar en hebben tegelijkertijd grote diepgang. Dit
laatste zit ‘m vooral in het fundamentele uitgangspunt van Geweldloze Communicatie, dat
wij - als mens - allemaal worden gedreven door dezelfde universele behoeften.
Voor leidinggevenden en andere professionals die de mens-kant van hun leiderschap
verder willen ontwikkelen en die willen investeren in hun team/organisatie, is dit krachtig en
inspirerend materiaal.
Wat levert het op
ü Afstemming op gemeenschappelijke doelen.
ü Authentieke communicatie, waardoor je snel en respectvol tot de kern komt, met alle
relevante informatie op tafel.
ü Een (psychologisch) veilig speelveld, waardoor onderling vertrouwen groeit en relaties
worden verstevigd.
ü Conflicten/spanningen worden gebruikt om (samen) te leren en kwaliteit van teamwerk
te verhogen.
ü Het leervermogen en de veerkracht van zowel individu als team wordt versterkt.
ü De taakvolwassenheid en het zelf-oplossend vermogen in teams nemen toe. Zeer
relevant ook voor zelf-organiserende teams.
ü Meer plezier en voldoening in je werk.
Onze manier van werken
• Interactief: De principes en gereedschappen die we aanreiken, ga je meteen oefenen
en uitproberen, met veel ruimte voor vragen en reflecties.
• Praktisch toepasbaar: We zijn to the point en geven veel praktijkvoorbeelden. Je werkt
daarnaast zoveel mogelijk met eigen praktijksituaties. Onze opzet is dat je na dit
programma meteen aan de slag kunt.
• Verdieping: We sluiten aan op al bestaande kennis en ervaring van deelnemers en
brengen vanaf dat punt verrijking aan. Ook stimuleren we onderlinge uitwisseling van
kennis en ervaring.
Praktische informatie
• Online programma.
• Data: donderdag 10 en vrijdag 11 juni 2021 (van 09.00 – 16.00 uur).
• Doelgroep: leidinggevenden en ondernemers.
• Aantal deelnemers: max. 10 personen.
• Investering: € 475,- ex BTW.
Meer weten of inschrijven?
Aad de Bruijn 06-22 77 84 84 / aad@leadershipmatters.nl

