Communicatie TO5- 01
en Training

Masterclass: ‘THE BIG C’
Waar loopt het fout bij interne communicatie?

“Fouten zijn de wegwijzers naar verbeteringen” (TDB)
Onze ervaren motivational speaker en coach neemt u mee in een verhaal rond communicatie. Wij
horen u denken: “de zoveelste theoretische uiteenzetting over goed communiceren en vormen van
communicatie en bla bla bla” ... Niet dus!
De invalshoek van deze masterclass handelt over wat er fout gaat of kan gaan bij de interne
communicatie. Zowel binnen uw organisatie, met uw klanten of bedrijven waar u mee samenwerkt.
Dit uitgangspunt kent een verloop doorheen de opleiding en samen met alle deelnemers wordt er
gezocht naar hoe we dit kunnen aanpakken en er voor kunnen zorgen dat het goed gaat met de
interne communicatie. Deze masterclass biedt u tools, tips en tricks aan om in de eerste plaats uw
zelfbewustzijn rond slechte communicatie en hoe het beter kan te triggeren.
Vanuit deze positieve ‘communicatie vibe’ kan u binnen uw organisatie trainen en coachen om het
interne communicatieplan te upgraden en doeltreffender te maken.
Er is niks zo frustrerend, zo misleidend en zo onduidelijk of verwarrend als een communicatie die
haar doel mist en niet begrepen wordt. Dat zien we in alle soorten relaties, of ze nu privé of
professioneel zijn. The BIG C geeft u inzichten, neemt u mee en bereidt u voor om in kaart te
brengen waar het fout loopt en hoe het goed kan lopen met de interne communicatie binnen uw
organisatie.

Nederlands (Engels op aanvraag)
Trainers, leidinggevenden, werkgevers, management,
communicatieverantwoordelijken, preventieadviseurs,
veiligheidscoördinatoren, kwaliteitscoördinatoren, HR en andere
professionals, studenten en mensen met interesse om hun communicatie bij
te spijkeren
Zie opleiding kalender homepage
1 dag (8u)
Open opleiding: educatief centrum Atasc Academy (Hamme)
Nog plaatsen beschikbaar
Open opleiding: 390 €/p
In-company-opleiding op maat: Op maat informeer vrijblijvend naar
mogelijkheden en voorwaarden.
Ook workshops op maat rond interne communicatie zijn mogelijk. Informeer
vrijblijvend.
OPL-attest “Masterclass: ‘THE BIG C’. Waar loopt het fout bij interne
communicatie”’

