Communicatie Stijlen

Mensen zijn leuker dan je denkt!
“Het was een leerzame dag. Erg goed om de verschillende Communicatie
Stijlen te leren kennen. Goed bewust geworden van de diverse stijlen.
Trainer bracht het met humor. ”
Harro van Wijk.
Senior project leider Novec
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Communicatie Stijlen is een
kort en krachtig programma,
dat mensen helpt met
communicatie om sneller en
betere resultaten te behalen.
Het programma zorgt ervoor dat het
weer over de inhoud gaat, in plaats van de
manier waarop dingen zijn gezegd. Een
uitstekende manier om kennis te maken
met How Company
De juiste communicatiestijl
Wist je dat maar liefst 90 tot 95% van de
misverstanden en irritaties voortkomt uit de manier
waarop mensen communiceren?
Met veel minder moeite meer gedaan krijgen
Ervaar jij weleens dat iemand in het gesprek snel
is afgeleid, veel over zichzelf praat, bot reageert of
afstandelijk doet? Ondanks de positieve intenties van
mensen ontstaat hierdoor vaak onbegrip of weerstand.
Of het nu in één-op-één gesprek is, in werkoverleg of
in teambespreking; waar mensen verschillende stijlen
gebruiken in communicatie, wordt de samenwerking
en sfeer ongewild verstoord. En dit is jammer.
Tijdens ons programma van één dag leer je welke vier
stijlen we onderscheiden en wat de kenmerken daarvan
zijn. Je leert hoe je met veel minder moeite zaken
gedaan krijgt. Zo leer je heel snel hoe je eenvoudig
kunt inspelen op jouw gesprekspartner, waardoor het
overleg soepeler verloopt en er meer wederzijds begrip
ontstaat.
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Betere samenwerking met betere resultaten
Het resultaat van dit programma? Minder weerstand.
Doordat jij communicatiestijlen herkent en kunt
toepassen, weet jij beter aan te sluiten bij jouw
gesprekspartner. Dat leidt tot betere samenwerking
waardoor het makkelijker is de beoogde resultaten te
bereiken.

Dit vinden oud-deelnemers van het programma
“Bij de training gingen we gelijk de diepte in en werden
we aan de hand van aansprekende voorbeelden door
alle stijlen geloodst. Er was geen moment waarop
de aandacht verslapte, of verveling toesloeg. Dit
had uiteraard ook te maken met de afwisselende
werkvormen. Al snel bleek dat we ook zelf aan de
slag moesten om uit te proberen en ervaren hoe
verschillende stijlen werken en overkomen bij jezelf en
op anderen. En, ondanks mijn hekel aan rollenspellen,
vond ik het nog leuk ook! Chapeau!”

“Door de opzet van het programma leer je
heel snel mensen kennen”

“Na afloop kon ik de stijlen direct toepassen. En als
ik het even niet weet, heb ik nog de werkmap en de
samenvatting met alle stijlen. Ik ben weer veel wijzer!”

Lees alle praktische informatie over dit
programma op www.howcompany.nl

