
effectieve communicatie      training en coaching door kuyters & partners  
         info@kuyters-partners.nl     06 24672433 
intake 
1 ½ dag individuele training en coaching 
1 dag oefenen in een groep met trainingsacteur 
2 individuele coachingsessies 
feedback en tips in de dagelijkse praktijk 
evaluatie 

 1 

 
Persoonlijke begeleiding voor effectieve communicatie 
Communicatie is persoonlijk: het laat zien hoe je de relatie met je omgeving aangaat. Het wordt 
gekleurd door persoonlijke eigenschappen en ervaringen waarmee je in de loop van de tijd een 
vanzelfsprekend communicatiepatroon hebt ontwikkeld; als het ware een automatische piloot. Zo 
vanzelfsprekend, dat het ook de “normaal” wordt waarlangs je de communicatie van anderen 
beoordeelt en je verwachtingen in ene gesprek hebt. 
 
Wanneer je effectiever wilt communiceren, is het in de eerste plaats belangrijk dat je kunt 
observeren welke rol jouw “normaal” speelt in de gesprekken die je voert. De volgende stap is te 
herkennen waar de wrijving ontstaat waardoor gesprekken niet effectief zijn. Tenslotte moeten jouw 
observaties omgezet worden in effectiever gedrag. Dat betekent: oefenen met alternatieven. De 
vaardigheid om de cirkel observatie, herkenning en bijsturen wordt uiteindelijk even vanzelfsprekend 
als de automatische piloot die je eerder had. Met het essentiële verschil: jij staat nu aan het stuur 
i.p.v. de onbewust automatische piloot. 
 
De training 
De training is intensief en persoonlijk, zodat maximale effectiviteit uit de investering gehaald kan 
worden: individuele coaching en voortdurende begeleiding in combinatie met een groepstraining 
(max 6 personen) waarin geoefend wordt met een trainingsacteur. We volgen een aantal vaste 
stappen en ingevuld op basis van jouw persoonlijke vraag en de problemen die je wilt aanpakken.  
 
Intake 
In een gesprek stellen we jouw vraag en het doel vast dat je met deze training wilt behalen.* We 
formuleren dat zo SMART mogelijk, zodat het resultaat ook controleerbaar is. We leggen het doel 
vast in een overeenkomst. 
 
Dag 1 
We stellen in een-op-een vast wat jouw communicatie beïnvloedt. Dit is een intensieve, persoonlijke 
dag, waarin je een-op-een met de coach werkt. Aan de orde komen: 

• De stijl van communiceren zoals die er van de buitenkant uitziet. Hiervoor gebruiken we de 
vier Communicatiestijlen op basis van de sociale stijlen van Merril en Reid.  

• Hoe je jouw communicatie beleeft. Hiervoor kijken we naar de oordelen die je hebt over 
jezelf en anderen en waar die vandaan komen.  

• Wat er nodig is om je oordelen om te zetten in objectieve observaties. 
• De tools er nodig zijn zodat jij kunt bijsturen. 
• oefeningen waar jij in de praktijk mee aan de slag kunt. 

 
In de weken die op deze dag volgen, mail je 3 keer per week je ervaringen met deze oefeningen op. 
Je krijgt van ons feedback en tips voor een vervolg. Voor dag 2 bereid je minimaal 3 cases voor.  

                                                     
* Je leidinggevende kan (bij een deel van) dit gesprek aanwezig zijn 



 2 Waalbandijk 60, 6669 MC Dodewaard .  06 24672433 . info@kuyters-partners.nl 
BTW NL 1639.10.698.B.01 . KvK 34322813  .  rek.nr. NL58 INGB 0006394283 

 
Dag 2 
Dit is de oefendag in een groep met 3 tot 5 andere cursisten en een trainingsacteur. De mede- 
cursisten volgen hetzelfde persoonlijke traject of zijn deelnemer van het communicatielab 
(https://www.lifelab.nu/communicatielab-professionals/) of lifelab https://www.lifelab.nu/lifelab-
voor-professionals/ 
 
De praktijkcases worden uitgespeeld en geoefend. Dit kunnen allerlei cases zijn: slecht nieuws 
gesprekken, telefoongesprekken, gesprekken waarin je je grenzen duidelijk stelt, gesprekken waarin 
je samen naar oplossingen van problemen zoekt, etc. De dag heeft een hoog tempo, waarin veel 
geoefend wordt. De feedback is direct en gericht op het feitelijk gedrag en de effectiviteit daarvan. 
Aan het einde van de dag, heb je een schat aan ervaring en verbeteringsmogelijkheden. 
 
In de weken die op deze dag volgen, mail je 3 keer per week je je successen, valkuilen en leerpunten. 
Je krijgt van ons feedback en tips. We houden je bij de les. 
 
Dag 3 
In één dagdeel evalueer je met je trainer 

• wat je tot nu toe hebt geleerd over jezelf en het effect dat dat heeft op jouw communicatie; 
we checken of je het doel hebt behaald dat je hebt vastgesteld in de intake. 

• wat er nog ontbreekt 
• waar je uitdaging ligt  
• het plan waar je mee verder gaat werken in de praktijk. Zo nodig krijg je extra tools. 

Indien gewenst sluiten we het dagdeel af met een kort gesprek met jou en je leidinggevende om af te 
spreken wat jouw leidinggevende kan doen om je te ondersteunen in de dagelijkse praktijk. 
 
Coaching 
In de 3 opvolgende maanden blijven we je ondersteunen om je leerproces te verankeren:  

• 2 extra coachingsessies die je zelf kunt in te plannen  
• Je kunt per mail vragen blijven stellen en om feedback vragen. 

 
Kosten 
€ 1690 (excl. btw materiaal, reader, lunch op de trainingsdagen)  
 
Data  
Data voor de eerstvolgende groepstrainingen: 

• 24 juli 
• 27 augustus 

Data voor de individuele trainingsdagen en coaching in onderling overleg. 
 
Adres 
De trainingen worden gegeven op de trainingslocatie van Kuyters & Partners, Waalbandijk 60, 6669 
MC Dodewaard. Voor de coaching kan in overleg op een andere locatie worden afgesproken. We 
kunnen gebruik maken van de ruimtes van het Coachhuis https://www.hetcoachhuis.nl/ 
 
Kuyters & partners 
Kuyters & partners werd in 1996 gestart door Ericka Kuyters. Als trainer, coach en projectmanager 
werkt zij veel in opdracht van maatschappelijke organisaties, gemeentelijke, provinciale en landelijke 
overheid. Haar partners zijn wisselend; afhankelijk van de opdracht werkt zij samen met 
uiteenlopende mensen in haar netwerk om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. In de 
communicatietraining werkt zij samen met Howard van Dodemont (trainingsacteur). 


