
Experttraining Verbindend Leidinggeven

Voor managers, teamleiders of coaches.

Datum:

Seizoen:

Thema:

Organisatie:

Van maandag 27 april t.e.m. woensdag 29 april 2020

Lente '20, 2020

Vak & Expertise, Leiderschap & Coaching, Team & Organisatie

Human Matters

In de Experttraining Verbindend Leidinggeven focussen we op het inzetten van een communicatie die werkt. Een

duidelijke, betrokken en inspirerende manier van leidinggeven voedt de natuurlijke goesting die mensen hebben om

zinvol werk te doen. Verbindende Besluitvorming zorgt voor een creatief klimaat, waar beslissingen efficiënt

verlopen, met een hoge aanvaarding.

Je oefent Verbindende Communicatie, empathisch luisteren, coachen vanuit verbinding, bemiddeling en

conflicthantering, en je ontdekt de belangrijkste principes van Verbindende Besluitvorming. 

Erwin Tielemans begeleidt de driedaagse.

Je kan je eigen case bespreken. 

Vooraf aan de training doorloop je een e-learning module zodat je goed voorbereid start.

27 april 2020 van 10u tot 19u

28 april 2020 van 9u tot 19u

29 April 2020 van 9u tot 17u

JA, ik schrijf mij rechtstreeks in via Human

Matters

 

samen met Human Matters



Door Verbindende Communicatie loopt de

communicatie veel efficiënter, krachtiger, meer

to the point. Het is plezant en processen hebben

meer kwaliteit, snelheid en profijt door een

goede samenwerking.

--

Jef Colruyt

Voor wie?

Beginnende en ervaren leidinggevenden, coaches of coördinatoren die willen investeren in een andere, aangename

en natuurlijke manier van leidinggeven.

Door wie?

Tijdens de training wordt je begeleid door onze expert, Erwin Tielemans, een ervaren

trainer in Verbindende Communicatie, - Besluitvorming en - Leidinggeven.

Er is ruimte om je eigen case te bespreken. 

Vooraf aan de training doorloop je een e-learning module zodat je goed voorbereid kan

starten. 

http://www.humanmatters.eu | +32 474 360 360

Neem een kijkje op onze kalender (heerlijckyt.org/ontwikkelen) voor

meer info over de inhoud en praktische details van dit programma.

Heerlijckyt van Elsmeren Weg op Halen 2 - 3450 Geetbets

www.heerlijckyt.org | tel: +32 (0) 11 69 68 75
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