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Verbindend communiceren met klanten en collega’s (2d) 
 
 

Doelgroep 

Alle bedienden en arbeiders, maar wel telkens in homogene groepen (ofwel arbeiders ofwel bedienden). 
 

Doelstelling 

Verbindende communicatie helpt medewerkers in het opbouwen van een duurzame relatie met klanten, 
collega’s, leidinggevenden. Door rekening te houden met de behoeften van de klant, met de eigen 
behoeften én met de behoeften op organisatieniveau creëert de medewerker een positief werkklimaat. 
Collega’s kunnen op een respectvolle manier met elkaar praten én luisteren op een manier dat de andere 
zich begrepen voelt. De ultieme customer experience, begint bij een tevreden medewerker!  
 

Omschrijving 

Deelnemers leren om boodschappen op een krachtige en efficiënte manier te brengen zodat klanten, 
collega’s, leidinggevenden… kunnen horen wat je te zeggen hebt én zin hebben om rekening te houden 
met je boodschap. Als “instrument” gebruiken we het Insights Discovery© model dat mensen inzicht 
verschaft in de eigen gedragsvoorkeuren en die van de gesprekspartner. 
Het voordeel van een tweedaagse training: deelnemers kunnen de geleerde vaardigheden in praktijk 
(opdrachten) toepassen en nadien bijkomende tips bekomen: nieuwe competenties worden verankerd. 

 

Wat bereik je tijdens en na een opleiding "Verbindende Communicatie"? 

 Een open en directe communicatie tussen medewerkers, klanten en andere betrokkenen in de 
werksituatie. 

 Een positieve sfeer waarin mensen zich gehoord voelen en begrepen worden. 

 Nieuwe luistervaardigheden bij medewerkers: ze zijn in staat om op zo’n manier naar klanten te 
luisteren dat die zelf beter begrijpen wat ze voelen, willen en denken. 

 Een gevoelige stijging van de kwaliteit van werken in de organisatie. Dankzij een waardevolle 
communicatie tussen alle betrokkenen verloopt het werk efficiënter én aangenamer. 
 

Duurtijd: 2 dagen (met idealiter een tweetal weken om te experimenteren in de praktijk 
tussen beide dagen) 
  



 
 
 

 

 

 

 
  
ON/BTW : BE 0502 581 150                                www.ariadne-training.be                                                       GSM: +32 473 475                                                     Email: ilse@ariadnebvba.be                             DV 0222556 

 

De onderdelen van de training 

Dag 1 

 Hoe zien anderen mij? Kan ik de manier waarop ik overkom, beïnvloeden? 

 De verschillende persoonlijkheidsvoorkeuren van mensen (in 4 kleuren): wie is uw “tegengestelde” 
en hoe kan u toch verbinding maken met hem/haar? 

 Introversie versus extraversie 

 Uw sterktes en ontwikkelpunten op vlak van communicatie 

 Klantgericht zijn door een betere verbinding met uw klant 

 Grenzen stellen op een manier die hoorbaar is voor klanten, collega’s en andere betrokkenen. 

 Nee zeggen en omgaan met de nee van de andere. 
 

Inoefenmogelijkheid (opdracht) in de praktijk met terugkoppeling op dag 2 

 

Dag 2 

 Terugkoppeling uit de praktijk: Wat ging goed? Wat liep fout? Hoe pak ik het best aan. 

 Luisteren als krachtig communicatiemiddel  

 Op een constructieve manier omgaan met kritiek of oordelen van anderen. 

 Conflicten hanteren 

 Omgaan met verbale agressie 

 Feedback geven om de relatie te verbeteren 

 Persoonlijk leiderschap en werkgeluk 
 

Docent / Trainer 
 

Ilse Vantilborgh is vanuit haar dagelijkse praktijk als trainer bij ARIADNE Consultancy. steeds op 
zoek naar kwalitatieve communicatie, dit zowel in commerciële als in niet-zakelijke omgevingen. In 
haar loopbaan heeft ze op succesvolle wijze het bedrijfsleven weten te combineren met het 
lesgeven. Haar ervaring als filiaaldirecteur bij BACOB  is haar uitgangspunt geweest voor het 
streven naar meer klantgerichte communicatietechnieken, zowel schriftelijk als mondeling. Dit 
geeft ze vorm in haar trainingen rond verbindend communiceren, agressie counteren en 
klantgericht e-mailen. Ook maakt ze gebruik van haar kennis van neurocognitivisme  en haar 
expertise in Insights Discovery® om (persoonlijk-) leiderschapstrajecten te coachen. Voor haar 
trainingen kan ze putten uit een ruime didactische ervaring, die nauw aansluit op haar expertise in Nederlandse en 
Engelse communicatie. 
 
Praktisch 
 
Syllabus is inbegrepen. 
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot max. 12 om de impact en de oefenmogelijkheden voor de deelnemers 
optimaal te houden. 
In-company of aansluiten bij bestaande groepen 
 
 


