
SAMENWERKEN DOE JE ZO!

Woensdag 8 en 15 juni 2022 TOF DAT JIJ HIER BENT! 

Wij zijn School voor Communicatie. Wij weten precies wat er nodig is  
om jouw communicatievaardigheden een flinke upgrade te geven.  
Of je nou op zoek bent naar een tweedaagse cursus, opfriscursus of  
langere leiderschapsopleiding op jouw niveau: wij hebben wat je zoekt. 

We richten ons (als enige club!) al tien jaar specifiek op mbo’ers. Omdat wij vinden dat  
vakmensen tijdens hun opleiding veel te weinig meekrijgen over communicatie, leiderschap 
en andere skills die je in de praktijk juist keihard nodig hebt.

Goed nieuws: communiceren kun je leren en dat is net als jouw vak gewoon een kwestie van 
DOEN. Maar natuurlijk niet voordat je eerst de kneepjes van het vak leert over hoe je nou 
effectief en duidelijk kunt communiceren.  Dat doen we bij School voor Communicatie op een 
praktische manier. Zonder al te veel poespas of dikdoenerij. Ervarend leren noemen we dat. 

Wie zetten er voor jou hun beste beentje voor? We hebben de beste professionals gevonden 
met een achtergrond in gedragspsychologie , pedagogiek en/of communicatie. Mensen waar 
je niet alleen veel van kunt leren door hun kennis en praktijkervaring, maar waar je gelukkig 
ook goed mee kunt lachen. We zijn zo serieus als nodig, maar nooit serieuzer dan nodig. 

PRAKTISCHE TRAININGEN VOOR PRAKTISCHE MENSEN 



ONS AANBOD

Als School voor Communicatie bieden 
wij jou verschillende toffe en inspirerende 
tweedaagse trainingen aan, waarin de  
belangrijkste kneepjes van het  
communicatievak aan bod komen. 

Om ervoor te zorgen dat je die nieuwe 
opgedane kennis en vaardigheden gaat 
en blijft inzetten, kun je gebruik maken van 
onze onderhoudsbeurtjes. 

Voor enthousiastelingen die echt álles  
uit zichzelf willen halen, bieden we een 
leiderschapsprogramma aan, waarin  
niet alleen communicatieskills aan bod  
komen, maar ook managementtrainingen 
die écht het verschil gaan maken. 

DEZE KLUS IS ÉCHT ANDERS DAN WAT JE GEWEND BENT



VUL JE GEREEDSCHAPSKIST MET DE JUISTE TOOLS

TWEEDAAGSE TRAININGEN

In onze tweedaagse trainingen gaan we aan de slag met jouw skills op het gebied van  
communicatie en management. En of dat nou gaat over:

•  omgaan met lastige klanten (die na de training ineens helemaal niet meer zo lastig zijn)

•  beter door een deur kunnen met die moeilijke collega (die je na de training zelden  
meer achter het behang wilt plakken)

•  het presenteren van jouw plan of project (zodat jij de volgende keer vol zelfvertrouwen 
presenteert)  

• of het schriftelijk overbrengen van jouw boodschap (in een offerte, e-mail of verslag) 

-- bij School voor Communicatie zit je goed!

BIJ ONS ZIT JE GOED



TRAINING SAMENWERKEN DOE JE ZO!

Met anderen samenwerken vergt dat je niet alleen aangeeft wat er goed gaat maar ook  
wat er minder goed gaat. Hoe je dat het beste doet? Kom naar onze training en leer  
het in de praktijk!  

Kijk in deze tweedaagse training samen met ons in de spiegel en leer met (bijna)  
iedereen prettig samen te werken door op een juiste manier feedback te geven.  

Zo kun jij straks met al je collega’s door één deur en behalen jullie samen de beste resultaten. 

Na deze training:

• Leer je het verschil tussen een mening en een feitelijke observatie

• Ken je het verschil tussen feedback en kritiek

• Snap je wat ervoor nodig is om met iedereen goed samen te werken

• Weet je dat er niets mis is met het begrenzen van gedrag

• Ben jij binnenkort die collega-van-de-maand 

ANDERE FUNCTIE? ANDERE TOOLS!



AANMELDEN

€ 750 per persoon per training (2-daagse)

DATA
Dag 1 – woensdag 8 juni 2022
Dag 2 – woensdag 15 juni 2022

Ontvangst 8.30 uur, aanvang 9.00 uur
Einde 16.00 uur

LOCATIE
De Kronkels 5a
Bunschoten-Spakenburg

Wij serveren uiteraard de lunch  
en bij de koffie is er taart! 
Welk taartje kies jij? 

AANMELDEN

Tweedaagse training per persoon
€ 750,- exclusief 21% btw 

DATA
Dag 1 woensdag 8 juni 2022
Dag 2 woensdag 15 juni 2022

Start 9.00 uur  |  Einde 16.00 uur

LOCATIE
De Kronkels 5a
Bunschoten-Spakenburg

Wij regelen jouw lunch  
en bij de koffie is er taart! 

Inschrijven? Ga naar 
schoolvoorcommunicatie.nl

ALLES IS COMMUNICATIE


