
Basistraining Verbindende Communicatie

Drie dagen intensief voor leidinggevenden, opvoeders, ouders,

jongvolwassenen, leerkrachten, ...

Datum:

Seizoen:

Thema:

Organisatie:

Van maandag 17 augustus t.e.m. woensdag 19 augustus 2020

Zomer '20, 2020

Persoonlijke groei & Ontwikkeling, Vak & Expertise

Human Matters

Kan je soms moeilijk onder woorden brengen wat je stoort bij anderen?

Vraag je je af wat je moet doen met de verbale woordenvloed of de machtspelletjes van anderen?

Wil je ontdekken hoe je op een gezonde manier kan omgaan met pijnlijke gevoelens en conflicten?  

Met Verbindende Communicatie kan elke betrokkene verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gevoelens en

behoeften. Deze ontwapenende openheid inspireert mensen om op een duidelijke manier datgene te zeggen (en te

horen) wat essentieel is voor een goede relatie. 

Erwin Tielemans begeleidt deze driedaagse.

17 augustus 2020: 10u tot 19u

18 augustus 2020: 9u tot 19u

19 augustus 2020: 9u tot 17u

JA, ik schrijf mij rechtstreeks in via Human

Matters

 

samen met Human Matters



De trainingen Verbindende Communicatie geven

mij hoop op een betere samenleving, op beter

contact met mensen...op een bewuster leven.

--

Dirk Vandoninck

Voor wie?

Voor een zo divers mogelijke groep:

Leerkrachten, instructeurs, opvoeders, mensen die met groepen mensen bezig zijn.

Leidinggevenden uit de profit & non profit sector.

Ouders & jongvolwassenen (vanaf 18 jaar).

Alle mensen die beseffen dat door helderder te communiceren, meningsverschillen overkomelijk worden.

Dat door elkaar beter te begrijpen je je ook beter voelt in je vel, je werk, je wereld.

Mensen die in de vakantieperiode willen rusten maar ook willen herbronnen en nieuwe energie opdoen. 

Door wie?

Al meer dan 20 jaar traint Erwin Tielemans mensen op gebied van communicatie en leiding

geven. Het plezier van mensen drijft hem in zijn actieve en inspirerende aanpak.

Bij grote groepen wordt er gewerkt met meerdere trainers.

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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