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Trainers denken mee over passende 

communicatietechnieken 

De trainer vraagt je om van te voren alvast na 

te denken over concrete vergadersituaties waar 

jij mee wil oefenen. Zo kun je na je training 

gelijk aan de slag met de opgedane kennis en 

verbeterde communicatietechnieken. Wij denken 

graag mee over casussen uit jouw dagelijkse 

leven en gebruiken indien gewenst graag jouw 

vergadersituatie als praktijkvoorbeeld. 

Ook na de training blijven oefenen! 

Oefening baart kunst. Daarom kun je bij ons ook 

na de training onbeperkt blijven oefenen met het 

verbeteren van je vergadervaardigheden. Dit bieden 

wij aan: 

e Maandelijkse gratis oefenavond voor 

oud-cursisten 

e Opfristips per mail om ook na je training te 

blijven oefenen 

• 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.

Persoonlijke coaching 

Om als leider op te treden tijdens een vergadering is 

oefenen de sleutel tot succes. De beste manier om 

overtuigend vergaderingen voor te zitten en juist 

door in te zien waar jouw kwaliteiten en valkuilen 

liggen. Tijdens een persoonlijke coaching word 

je bijgestaan door één van onze overtuigexperts 

die vooraf met jou een programma opstelt. Dit 

is volledig afgestemd op jouw persoonlijke 

vergaderleerdoelen en -wensen. Samen oefen je het 

voorzitten totdat je vol overtuiging de vergadering 

kunt leiden. 

De tweedaagse training Vakkundig 

voorzitten: € 1.365,-

Dit is inclusief studiemateriaal, luxe 

catering, onze bestseller 'Debatteren om 

te winnen', het deelnemerscertificaat en 

uitgebreide begeleiding na de training. 

Vakkundig voorzitten+ persoonlijke 

coaching*:€ 1.993,-

*ln combinatie met een training krijg je 20%

korting op de persoonlijke coachingssessie 

(t.w.v.€ 785,-). 

De data van de trainingen zijn te boeken 

via www.debatinstituut.nl 

Klik hier om de komende startdagen 
van deze cursus te zien en om je 
in te schrijven 
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