VOORKOM WEERSTAND IN PRIVÉ EN WERKSITUATIES

Workshop

Herken je dat ook? Je bent met iemand in gesprek
en je merkt dat je langs elkaar heen praat? Je ziet
dat de ander zich opwind en steeds meer weerstand biedt. Je begint jezelf ongemakkelijk te voelen en doet nog eens extra je best. Plotseling gaat
het helemaal mis. De ander begint te schelden en
wordt bijna fysiek. Tja, daar sta je dan en je
vraagt jezelf af "Hoe kom ik hier uit!"
!
Een andere en misschien een betere!vraag is: "Hoe
voorkom ik zo'n situatie?"
!
Op zo’n moment als hierboven beschreven spreken
we van het ontbreken van de verbinding met jezelf
en/of met de ander.
Misschien is één (of zijn meerdere) van de volgende ervaringen herkenbaarder voor je.
Tijdens een (sollicitatie)gesprek heb je geen ‘klik’
met je gesprekspartner. De inhoud van uw boodschap komt niet over. Je ziet de dingen vaak anders dan je collega. Je netwerkgesprekken verlopen nogal stroef. In de samenwerking laat iemand
je links liggen. Je voelt je ongemakkelijk bij ‘jeweet-wel-wie’.
Met deze workshop krijg je inzicht in hoe je overkomt op je gesprekspartner(s) en je krijgt communicatietechnieken aangereikt waarmee je je boodschap zo optimaal mogelijk kunt overbrengen. Wij
gaan aan de slag met voor jou herkenbare situaties en problemen.
!
Wat kun je verwachten?
In deze workshop besteden we aandacht aan de
non-verbale signalen van de ander en aan wat jij
uitstraalt. De non-verbale signalen bepalen in grote mate de kwaliteit van je verbinding met de ander. Wij leren je een aantal essentiële communica-

tietechnieken die je kunt inzetten om de verbinding met de ander tot stand te brengen.
!
Je gaat aan de slag met verschillende opdrachten,
zowel individueel als in kleine groepen. Wij demonstreren en laten je ervaren hoe je je gedrag op een
positieve wijze kunt beïnvloeden.
Je maakt kennis met nieuwe technieken die je een
andere kijk geven op je gedrag en de response van
de ander. Je krijgt mogelijkheden aangereikt om
tot de voor jouw gewenste resultaten te komen. Je
krijgt dus zicht op het effect van je eigen handelen/gedrag!
!
Stuur nu een e-mail naar
ubel.vantergouw@go4it-po.nl of bel 06-25030595
en meld je aan.
Wil je meer informatie? Ook dan sta ik je graag te
woord. Neem ook eens een kijkje op onze website
www.go4it-po.nl

Tot zaterdag 11 februari 2012!
VO OR KO ME N VA N
WE ER STAN D

DATA :

11 februari 2012

WA AR :

In een voormalig kerk
je a/d
Westbroekse Binnenw
eg 20,
Tienhoven (Utrecht)

TI JD :

10:00 - 16:00 uur
Lunch van 12:30 - 14
:00

PR IJ S:

€ 75,00 incl. BTW

