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Startende toekomstige leidinggevenden 

Deze training is geschikt voor zowel ervaren 

als startende leidinggevenden, omdat onze 

trainingen gebruik maken van technieken uit 

niet alleen presentatiecapaciteiten, maar ook uit 

de debatwereld. Onze ervaren coaches passen 

de training aan naar het niveau dat bij jouw 

doelen past. De training is dus geschikt voor 

zowel doorgewinterde leidinggevenden, als voor 

individuelen die leiderschap als een toekomstvisie 

zien. 

Praktische oefeningen, 

afgewisseld met theorie die 

als handig handvat gebruikt 

kan worden. 

Cursist 2019 

Waarom bij ons? 

Onze cursisten zijn voor het grootste gedeelte 

mensen uit het midden- en hoger management. 

Of ze nou in de commerciële sector of voor een 

overheid werken, ze staan voor vergelijkbare 

uitdagingen. Wij snappen jou als leidinggevende 

en weten dat je als manager alleen het beste 

in anderen naar boven kan halen als je zelf op 

je best bent. Het vormen van een effectieve 

communicatiestrategie helpt je namelijk zowel op 

kantoor; als in je persoonlijke leven. 

Onze bevlogen trainers 

De 'Leergang leiderschapscommunicatie' wordt 

gegeven door onze bevlogen trainers. Zij hebben 

ook veel persoonlijke ervaring met het spreken 

voor groepen en het leiden van bijeenkomsten. Zij 

kennen en snappen de uitdagingen waar jij voor 

staat, en weten dat de praktijk altijd anders is dan 

de theorie. Ze kunnen eindeloos voorbeelden en 

suggesties geven vanuit de praktijk over wat werkt 

en wat de grootste valkuilen zijn. Kortom, onze 

trainers spreken de taal van het presenteren. 

Handvatten voor succesvolle leiders 

Onze trainingen zijn een bewezen succes 

en een sterk begin voor effectieve 

communicatiestrategieën. In deze training 

krijg je dan ook praktische handvatten 

om je spreek-, onderhandel-, vergader-, en 

presenteervaardigheden naar een hoger niveau 

te tillen. Vaardigheden die elke succesvolle en 

inspirerende leider moet ontwikkelen. 

Ook na de leergang blijven oefenen! 

Oefening baart kunst. Daarom kun je bij ons ook 

na de leergang onbeperkt blijven oefenen met het 

verbeteren van je vaardigheden. Dit bieden wij aan: 

0 Maandelijkse gratis oefenavond voor 

oud-cursisten 

O Opfristips per mail om ook na je training te 

blijven oefenen 

0 4x per jaar exclusieve uitnodigingen voor 

expertmeetings en masterclasses 

De locatie 

Al onze trainingen worden gegeven op een centrale 

locatie in het land die goed bereikbaar is met zowel 

de auto als het openbaar vervoer. We informeren je 

tijdig over waar jouw training gegeven wordt.
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