
 

Sprankelend, verfrissend en 
energiek leermoment! 

  

Een verfrissend leermoment waar elke deelnemer wat uithaalt en wat vast en 
zeker aangename gespreksstof oplevert.  

 
De Masterclass Alles is Communicatie maakt de deelnemers sterker in hun 
communicatie; richting elkaar, richting de klanten en richting de werknemers. 
Zo groei je samen! Ideaal als verbindende activiteit.  
 

Masterclass Alles is Communicatie 
In alles wat je denkt, doet of onderneemt is communicatie de sleutel. In deze 
energieke Masterclass ervaar je wat de basis is van goede communicatie. Je 
ontdekt wat het grootste communicatieprobleem is. Maar nog belangrijker, wat 
je juist moet doen om effectiever te communiceren.  
Je ontdekt hoe je jouw communicatie sterker maakt.  
 
Zo is luisteren het krachtigste instrument dat je in handen hebt. Je kan er 
relaties mee bouwen, beter door overtuigen en je kennis uitbreiden. Helaas is 
goed luisteren lastiger dan het lijkt: veel mensen horen wat iemand zegt, maar 
luisteren niet echt. Laat staan dat ze de ander begrijpen.  
 
Hoe voorkom je dat aannames en oordelen je in de weg zitten?  
Hoe houd je de aandacht erbij? De Masterclass is sprankelend, interactief en 
inspirerend. Deze masterclass wordt verzorgd door communicatie-expert Ingrid 
Nagel en vele organisaties zijn u al voorgegaan.  
 

Praktische informatie 

De masterclass kan als onderdeel van een programma, tijdens een event of 
als op zichzelf staande workshop plaatsvinden voor een publiek van 10 tot 
10.000 personen. Het programma is altijd maatwerk. De masterclass duurt 1,5 
tot 2,5 uur. Afhankelijk van uw programma.  



 

 

Resultaat 
• Je ontdekt hoe je jouw communicatie sterker maakt. 
• Je leert hoe je de aandacht erbij houdt.  
• Je ervaart hoe moeilijk luisteren is én hoe je dit beter doet. 
• Je voorkomt dat oordelen en aannames je in de weg zitten. 
• Vanuit plezier en aandacht, leer je anderen beter begrijpen. 

 

Tarief 
Het totaaltarief voor de Masterclass Alles is Communicatie is 1.950 euro exc. 
21% btw en reiskosten ad 0,50 cent per km. De masterclass wordt volledig 
toegespitst op het doel van uw bijeenkomst en op uw publiek.  Het tarief is 
inclusief alle voorbereidingsuren en een telefonisch doel stellend gesprek met 
de opdrachtgever.  
 
Met veel plezier helpen wij u en uw organisatie vooruit.  
Samen maken we relaties sterker.  
 
 

Interesse? 
Wat leuk! Neem contact op met Kim Heuveling, pa van Ingrid Nagel. Zij helpt u 
graag verder, controleert beschikbaarheid, plaatst opties en plant het 
voorbereidende gesprek met Ingrid Nagel. U bereikt haar via 033-7370459 of via 
kim@intoacademy.nl. Ingrid Nagel verzorgt deze masterclass met veel energie 
voor uw organisatie. 

 

Alles is communicatie 
 



 

 


