
Deze training leer je de regels 
van feedback. Je leert hoe je 
écht luistert en krijgt inzicht in 
eigen luistergedrag en 
gespreksstijlen. Je ontdekt de 
gulden gespreksformule en 
leert e�ectiever vragen stellen, 
doorvragen, en samenvatten. 
Zo houd jij de regie! En het 
mooie is dat dit ook de onder-
linge communicatie en 
werksfeer verbetert. 

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.

Al jaren wordt er geoefend in 
het geven van feedback. Met 
een reden, want vaak schiet 
het zijn doel voorbij. Uiteindeli-
jk willen we met feedback 
immers een doel bereiken, en 
niet klakkeloos ons hart 
luchten. Uit hersenonderzoek 
blijkt dat we het lastig vinden 
om feedback goed te verw-
erken. In deze training hoe 
feedback wél goed aankomt. 
Je leert hoe onze hersenen 
hiermee omgaan en hoe jij 
hier goed op in kunt spelen. 
Zodat je jouw doel bereikt.

Ligt het geven en ontvangen van feedback jou ook vaak 

gevoelig? In deze training leer je hoe je frustraties voorkomt. Ook 

leer je hoe je feedback kunt regisseren om zo team- en 

organisatiedoelen te bereiken.
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Open communicatie, beter samenwerken

FEEDBACK GEVEN
EN ONTVANGEN



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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