
 

Verbindende communicatie ook wel   

"geweldloze communicatie" 

genoemd helpt je om stevig in je 

schoenen te blijven  staan in moeilijke 

gesprekken.  

Het is een manier van communiceren 

en omgaan met elkaar die elke 

machtsstrijd overstijgt en de beweging 

maakt naar oplossingen, échte 

samenwerking en vertrouwen. 

 

 
 
Patricia Hoogervorst 
Patricia is bedrijfskundige en 
teamcoach.  
Zij laat mensen hun talenten inzetten 
om te komen tot betere 
samenwerking en betere resultaten. 
www.phoocus.nl.   
 
Phoocus  
Valentijnpad 2 
2461 LD Ter Aar 
06 27 35 22 24  
info@phoocus.nl 
 
 
Sandra van Loenen 
Sandra is opleidingskundige en heeft 
veel ervaring als trainer en coach. 
Haar motto: “Denk in mogelijkheden, 
niet in beperkingen en er gaat een 
wereld voor je open.” 
www.sandravanloenen.nl 
 
Sandra van Loenen  
Park Kromme Mijdrecht 35 
2435 NH Zevenhoven 
06 22 41 45 24 
info@sandravanloenen.nl 

WIE ZIJN WIJ?  

 

 
 
 
 
Wil jij leren hoe je: 
 
✓ Onenigheid kunt oplossen zonder boze blikken? 
✓ Stevig in je schoenen kunt staan in een lastig gesprek?  
✓ Een gesprek kan voeren zonder dat de ‘verbinding verbreekt’? 
 
Dan is deze introductieworkshop verbindende communicatie iets voor 
jou!  
 
Tijdens de introductieworkshop: 
 
✓ Leren we je de 4 stappen in verbindende communicatie. 
✓ Ga je oefenen op basis van herkenbare situaties.  
✓ Ervaar je direct de effecten van verbindend communiceren.  

 
Wat levert het je op? 
 
Je gaat naar huis met concrete handvatten die direct toe te passen 
zijn in de praktijk. Je krijgt zicht op hoe je “lastige” gesprekken 
zodanig voert dat je de verbinding houdt en er meer onderling begrip 
ontstaat.  
  
Wanneer, waar, hoe laat en wat zijn de kosten? 
 
Datum  14 juni 2019  
Tijd  13.00u-17.00u 
Waar           De Zevensprong (De Kapberg),  

Noordenseweg 23, 2421 XW Nieuwkoop       
Kosten         € 125,- (excl. 21% BTW) incl. koffie, thee en materialen 
 
Op 16 oktober 2019 van 13.00u tot ca. 17.00u organiseren wij voor 
deelnemers die de introductieworkshop al gedaan hebben een 
oefenmiddag verbindende communicatie.  De prijs voor deze 
oefenmiddag is gelijk aan de prijs van de workshop.  Boek je ze 
allebei tegelijk dan betaal je geen € 250,- maar € 200,-. 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTIEWORKSHOP VERBINDENDE COMMUNICATIE 

Aanmelden? 
E-mail naar : info@phoocus.nl   

Onder vermelding van jouw naam, 

adres, telefoonnummer. Zet in de 

aanhef van de mail aanmelding 

introductieworkshop 15 november 

2018. 

mailto:info@phoocus.nl

