
In deze training ga je aan de 
slag met het herkennen en 
gebruiken van communicati-
estijlen. Je leert je inleven in de 
positie van je gesprekspartners 
en hun tactiek herkennen. Je 
leert hoe je je verschillende 
onderhandelingstactieken en 
gesprekstechnieken kunt 
toepassen. Zo krijg je meer grip 
op het gesprek, bent in staat 
wederzijdse belangen te 
achterhalen en je tactiek te 
bepalen en bij te sturen. Zo 
wordt jou onderhandeling 
gelijkwaardig én e�ectief!

Onze trainingen worden 
volledig online gegeven. Jij 
kunt dus gewoon deelnemen 
vanuit huis, kantoor of de trein. 
Zo past onze training, altijd in 
jouw agenda. 
Je wordt begeleid door een 
senior trainer met bakken 
ervaring, die haarfijn inspeelt 
op jouw behoefte. De persoon-
lijke begeleiding zorgt ervoor 
dat jij jouw leerdoelen behaalt!
De training volg je samen met 
een groep medecursisten. We 
werken met de casussen van 
de deelnemers zelf. Zo is wat 
we oefenen, altijd direct 
toepasbaar en haal jij het 
maximale rendement uit deze 
training. Bovendien zorgt de 
mix van theorie, praktijk en 
uitwisseling voor een unieke 
leerervaring.

Niet iedereen behaalt altijd 
het gewenste resultaat in 
onderhandelingen. En ook niet 
iedereen vind het leuk om te 
doen. Maar niet getreurd, 
iedereen kan het leren of er in 
verbeteren. Het is een kwestie 
van gemeenschappelijk 
belang te vinden en verbind-
end communiceren. Deze 
training leert je concreet hoe 
je dat doet. Zodat je uiteindeli-
jk met veel plezier het gewen-
ste resultaat boekt. Of zelfs 
meer!

Hoe vaak behaal jij zonder stress het gewenste resultaat? Krijg je 

een kick van onderhandelingen of juist hoofdpijn? Hoe je ook in 

de wedstrijd zit: beter leren onderhandelen zorgt ervoor dat het 

leuker én e�ectiever wordt. In deze training ervaar je hoe jij jouw 

doel kunt bereiken. 

PERSOONLIJK
ÉN ONLINE 

CONCREET AAN
DE SLAG

BEREIK
JE DOEL

Spijkerman
Trainingen +31 (0)20 4468 80 00        spijkermantrainingen.nl        info@spijkermantrainingen.nl

Haal eruit wat erin zit

EFFECTIEVE GESPREKS-
TECHNIEKEN



Spijkerman Trainingen biedt een uniek aanbod van 

online skills trainingen. Online bijspijkeren, noemen we 

dat. Dit heeft als voordeel dat je minder wordt afgeleid 

door de groep, geen reistijd hebt en toch persoonlijk 

advies krijgt waar je wat aan hebt. Deze trainingen 

worden namelijk altijd door een senior trainer gegeven. 

In onze mondelinge communicatietrainingen werken 

we met herkenbare voorbeelden uit de praktijk. In onze 

schrijftrainingen werken we met teksten van de 

deelnemers zelf. Altijd toepasbaar dus!

OVER SPIJKERMAN 
TRAININGEN 

Maak kennis met de trainingen op 

gebied van mondelinge en 

schriftelijke communicatie. Kijk op 

www.spijkermantrainingen.nl 

Bij vragen of voor het maken van een 

afspraak, bel je met 020 468 80 00.
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