
Communicatiecursus 

‘Ik geloof sterk dat eender welk hulpmiddel dat de communicatie verbeterd diepgaande effecten heeft op hoe mensen 

van elkaar leren en hoe ze de vrijheden kunnen bekomen waar ze in zijn geïnteresseerd.’ 

Bill Gates 

Communicatiecursus 

Zowat elke specialist is het erover eens: communicatieve vaardigheid is een van de belangrijkste dingen die je kunt leren 
en bijschaven! Logisch, natuurlijk, want beter leren communiceren heeft invloed op bijna alle gebieden in jouw leven: 
jouw partner, vrienden, collega’s, klanten, kennissen en familieleden. Door mensen beter te begrijpen en zelf beter jouw 
boodschap over te brengen, is het gemakkelijker om jouw doelen te bereiken en heel leuke relaties te onderhouden.  

Onze communicatiecursus is opgebouwd uit elementen uit heel wat verschillende benaderingen, zoals NLP, transformati-
onele grammatica, Facial Action Coding System (wat je ook aan het werk ziet in de serie Lie to Me), gestalttherapie, Self 
Relations van Stephen Gilligan, Ericksoniaanse spraak, familieopstellingen van Hellinger, gedragstherapie en ga zo maar 
door. Ook studies rond lichaamstaal vormen een integraal onderdeel van onze aanpak. Daarbij gebruiken we enkel we-
tenschappelijk is aangetoond dat het echt werkt. Dat betekent dat je enkel het beste en meest effectieve van alle ver-
schillende benaderingen voorgeschoteld krijgt. 

In onze communicatiecursus is er veel ruimte voor een individuele aanpak, waarbij we rekening houden met jouw eigen 
doelen, werk en hobby’s. Op die manier leer je niet enkel een algemene aanpak te gebruiken, maar krijg je ook heel wat 
voorbeelden voorgeschoteld die specifiek op jou betrekking hebben. Of je nu gewoon jouw relatie wil verbeteren of een 
nog succesvollere verkoper wil worden: we helpen je met het bereiken van al jouw doelen! 

Verder krijg je een hoop studies voorgeschoteld die meer duidelijkheid verschaffen over psychologisch en sociaal gedrag, 
waarbij er veel aandacht wordt besteed aan sociale dilemma’s en dergelijke meer. Dat doen we op een heel bevattelijke 
manier, waardoor alles erg gemakkelijk wordt aangeleerd. Tegelijkertijd is de hele cursus ook erg praktisch gericht, zodat 
je wat je aangeleerd krijgt heel snel praktisch leert gebruiken.  

Wat alles nog leuker maakt: je kunt zowel individueel als in groep les krijgen en bovendien betaal je telkens per 10 lessen. 
Het is dus geen enkel probleem als je enkele weken niet kunt komen, want enkel de lessen die je daadwerkelijk volgt 
worden aangerekend! Op die manier blijft het leuk voor iedereen en hoef je niet gestraft te worden omdat je eens ziek of 
op vakantie bent. 

 

 



Wat biedt deze opleiding mij? 

Beter leren begrijpen 

Jezelf beter uitdrukken 

Lichaamstaal analyseren 

Gelaatsuitdrukkingen analyseren 

Emoties en leugens detecteren 

Inzicht in psychologie 

Inzicht in sociale mechanismen 

Eigen en andere relaties verbeteren 

 

 Doelgroep 

Iedereen die graag (beter) wil leren communiceren, anderen beter wil begrijpen, beter wil leren zien wanneer er iets 
voorgelogen wordt, enzovoort. Nuttig voor elk werk, elke hobby en elke soort relatie! 
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