
Het beste van: VERBINDENDE COMMUNICATIE 

Na vele jaren samenwerking als trainer en trainingsacteur op het gebied van verbindende 

communicatie zijn wij er uit: het zijn telkens  dezelfde (communicatie-) modellen, tips en 

werkwijzen die heel goed aanslaan en die mensen direct in de praktijk kunnen toepassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graag laten we u ook kennismaken met het beste uit ons aanbod. We doen dat op een manier die 

veel klanten onze succesformule noemen: krachtig door toepasbaarheid, respectvol confronterend en 

energie gevend door de aanpak en manier van  presenteren. Dus: 

 

Welkom in onze Proeverij Verbindende Communicatie:  

➢ Een interactieve demonstratie van door iedereen toepasbare modellen in welke vorm van 

communicatie dan ook, zoals een 1 op 1 gesprek, een situatie waarin je iets bespreekbaar 

wilt maken of een terugkerende storing in de communicatie. 

➢ Op speelse wijze bieden wij  inzicht  in communicatiepatronen die een effectief gesprek 

belemmeren.  

➢ Samen onderzoeken wij hoe U een gesprek kunt vlot trekken. Hoe zorgt u er voor dat u de 

ander werkelijk begrijpt en ook zelf goed begrepen wordt? We  geven u daarbij een 

theoretisch kader dat dit ondersteunt. 

 

 

 

Herkent u dit? 
Het gesprek glipt u door de vingers. 
U raakt de regie kwijt. 
U vraagt zich af of uw boodschap 
wel overkomt. 
U voelt weerstand en 't lukt maar 
niet de ander te overtuigen. 
U bemerkt  
irritatie/boosheid/frustratie/verdriet 
bij de ander of bij uzelf, maar weet 
niet goed hoe daar mee om te gaan. 
U en uw gesprekspartner blijven zich 
zelf herhalen. 
U heeft 't gevoel dat u langs elkaar 
heen praat. 
Kortom, het gesprek loopt niet 
lekker en is ook niet effectief 
Inzicht in de 4 niveaus van 
communicatie helpt om op de juiste 
manier te kunnen schakelen in een 
gesprek. 
 

En heeft u deze gedachten wel eens?: 

Hoe kan ik op  een gelijkwaardige manier met mijn 

gesprekspartner om te gaan?  

Ik voel me als kind behandeld! 

Ik  sla soms een belerende toon aan en wil dat niet! 

Wat is er voor nodig om dit patroon te doorbreken? 

Wij laten het u zien en ervaren aan de hand van verschillende 

posities van waaruit een gesprek gevoerd kan worden. 

 

 
En soms wil je wel eens iets bespreekbaar maken of iemand 

feedback geven. Waarom is dat vaak zo lastig? Hoe zorg je 

ervoor dat je zonder te oordelen zegt wat je te zeggen hebt 

en tegelijkertijd goed in verbinding blijft met die ander en 

de relatie niet onnodig verstoort?  Wij maken u graag 

deelgenoot van de ontwapenende en doeltreffende 

antwoorden van M.B.Rosenberg op deze vragen. Een 

eyeopener voor ons, hopelijk ook voor u! 

 



Deze 2 uur durende Proeverij 

- wordt op maat gemaakt voor de groep die meedoet. 

- is geschikt voor mensen met verschillende functieniveaus. 

- is actief & interactief en er wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen. 

- gebruikt achtergrondmateriaal dat na afloop digitaal wordt aangeboden. 

- kost  €600 , ex BTW, maar inclusief voorbereiding en materiaal en ongeacht de groepsgrootte. 

  

Deze Proeverij leent zich voor bijvoorbeeld een studiedag, professionalisering, teamdagen en wordt 

in overleg met de opdracht op maat gemaakt. 

 Geïnteresseerd? Wij informeren u graag wat ons aanbod voor uw organisatie kan betekenen! 

Contactinformatie: 

Anniette Tonen 

fit for learning 

06 44824898 

info@fitforlearning.nl 

 

Graag tot ziens! 

Anniette Tonen en Mientje Kleijer  

 

 

  

 

Anniette heeft ruim 30 jaar ervaring als communicatietrainer en coach. Zij werkt 

vanuit haar eigen bedrijf, fit for learning, en begeleidt diverse programma’s en 

trainingen in het bedrijfsleven, zorg en onderwijs. 

Zij werkt niet vanuit 1 specifieke methode, maar kiest haar eigen werkwijze op 

basis van de vraag en in overleg met de klant. Ze kleurt daarbij ook graag buiten 

de lijntjes om verbreding van perspectief te bewerkstelligen. 

Mientje werkt ruim 20 jaar als co-trainer/trainingsactrice. 

Zij is zeer bekwaam in het begrijpen en aanvoelen van 

emotionele behoeften en motivatie van mensen. Zij laat 

anderen in hun waarde en helpt hen om het beste uit zich 

zelf te halen. 
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