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Beter zaken doen door communicatie
Functies

Ondernemer

Opleidingsniveau

-

URL

https://www.talentoogst.nl/cursussen-en-opleidingen/opleidingen/opleiding-beter-zakendoen-door-communicatie-150.html

Duur

8 tot 9 dagen

Kosten

€ 4575,--

Subsidie

Neem contact op met uw scholingsconsulent op 06-30601425

Data en locaties

07-06-2021 - Helmond
05-07-2021 - Helmond
02-08-2021 - Helmond
06-09-2021 - Helmond
01-11-2021 - Helmond
06-12-2021 - Helmond

Opleider

Jacobs & van Rooij

Contactpersoon

d.kuijpers@j-vr.nl

Adres

Stapelovenweg 2b

Postcode

5708 JW

Plaats

Helmond

Telefoonnummer

0492-505340

E-mailadres

info@j-vr.nl

Website

http://www.j-vr.nl

Informatie

Communicatie wordt gezien als een vitaal onderdeel van een succesvol bestaan. Tijdens
deze communicatie cursus leer je stap voor stap 18 elementen van communicatie te
gebruiken. Veel cursisten merken al een grote vooruitgang na de eerste twee oefeningen.
Ze zijn bewuster, zekerder van zichzelf, doortastender in het optreden en beter op hun
gemak. Ze hebben een betere concentratie en meer rust.ResultaatMet deze training ben je
in staat om (zowel zakelijke als privé) gesprekken effectief te leiden en te sturen. Je kunt er
voor zorgen dat het doel van het gesprek (overeenstemming of medewerking) zo snel
mogelijk wordt bereikt.
Doelgroep
Ondernemers, werkgevers, leidinggevend en managers in de agrarische sectoren.
AanpakIn de communicatiecursus 'Beter zaken doen door communicatie' komen de
volgende onderwerpen aan bod.

Een gesprek leiden en volledig beheersen
Hoe krijg ik begrip?
Leren luisteren
Hoe om te gaan met tegenwerking?
Hoe zorg ik ervoor dat anderen de dingen doen die ik wil?
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Hoe krijg ik op een soepele manier medewerking van anderen?
Hoe krijg ik iemand die verongelijkt is en/of zwijgt weer aan de praat
Hoe breng ik iemand die van onderwerp verandert daar weer op terug?
Ik wil een gesprek beëindigen of van onderwerp veranderen
Hoe doe ik dat zonder anderen van streek te maken.
De cursus bestaat uit 3 cursusdagen georganiseerd in 1 week.
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