
ASSERTIVITEIT 
Ja heb je, nee kun je krijgen 

Je komt niet op voor jezelf op, laat anderen voorkruipen in rijen. Je cijfert jezelf weg, kunt maar moeilijk beslissingen nemen of 
knopen doorhakken. Je biedt constant je excuses aan en laat anderen beslissen wat jij moet doen.  Je doet jouw zegje niet en 
laat zaken escaleren. Herken je dit? Dan is mijn assertiviteitstraining iets voor jou. Schrijf je nu in! 

Wat levert het op? 

 Je kunt op komen voor jezelf én de ander. 

 Je kunt op een respectvolle wijze je eigen belangen verdedigen en grenzen aan geven. 

 Je verwerpt onaanvaardbare voorstellen op een respectvolle, doch besliste manier. 

 Je gaat adequaat om met onaangepaste reacties, verbale agressie en provocaties, ook als je onder druk staat. 

 Je bespreekt meningsverschillen uit jezelf zonder het conflict uit de weg te gaan.  

Wat komt er aan bod? 

 Communicatie technieken toepassen in de praktijk. 

 Omgaan en inspelen op de communicatiewetten. 

 Inzicht in jouw voorkeursstijl op het gebied van communicatie. 

 Toepassen van directe en indirecte communicatie. 

 Radicaal openhartig feedbackgeven. 

 Gebruik maken van je kernkwaliteit, inzicht in je uitdaging, begrip voor je allergie en valkuil. 

 Stellen van doelen. 

Dit uiterst succesvolle en uitgebalanceerde programma geeft onmiddellijke toepassingsmogelijkheden in uw huidige markt en 
sluit aan op de laatste ontwikkelingen in de commerciële communicatie. 

 

Vanwege de intensiteit en persoonlijke aanpak is er een maximum van acht deelnemers per training. De deelnemers ontvangen 
14 dagen voorafgaand aan de training een persoonlijke uitnodiging. 

 

Prijsspecificatie: 

Investering per persoon per dag € 450,00 of € 1950,00 incompany. 

Dit bedrag is inclusief bureauvoorbereidingen, hand-out, deelnemersmaterialen, huur van audio- en videoapparatuur en  

trainingsfilms, alsmede gebruik van lunch, koffie, thee of frisdranken tijdens de training. 

Exclusief BTW en reis- en overnachtingkosten van de deelnemers. 
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