12 juni 2018 te Weert
Liever communicatiever-sessie

Werkvormen die werken
Wil jij bijeenkomsten boeiender maken, vergaderingen
betekenisvoller en gesprekken waardevoller? Zet dan de juiste
werkvorm in! Of jij je nu richt op zakelijke relaties, collega’s of
cursisten, door gebruik te maken van werkvormen zorg je
voor meer vaart, variatie en impact van je bijeenkomst. Dit
geldt zowel als je werkt met grote als met kleine groepen.
Wat zijn nou voor jouw doel de best passende werkvormen
en hoe pas je deze succesvol in jouw werksituatie toe?
Daarover gaat de sessie ‘Werkvormen die werken’. Uiteraard
ga je tijdens deze sessie niet alleen luisteren, maar zeker ook
aan de slag (met behulp van een aantal activerende werkvormen
☺). Centraal staat het ‘met en van elkaar leren’: uitproberen en
oefenen maar! Je gaat gegarandeerd naar huis met een lijstje aan
praktische werkvormen die je de volgende dag meteen kunt
inzetten. ‘Werkvormen die werken’ wordt gegeven door twee
ervaren, enthousiaste communicatietrainers: Lonieke de Ruiter
en Cecile Snijders.
Wanneer?
De sessie ‘Werkvormen die werken’ vindt plaats op dinsdag 12 juni van 13.30 tot 17.00 uur.
Liever communicatiever sessies worden ook incompany verzorgd door ons. Neem contact op voor de
mogelijkheden!
Waar?
Voor deze sessie zijn we te gast op het kantoor van Rabobank Weerterland en Cranendonck,
Kasteelplein 2 in Weert.
Investering?
De kosten voor deelname aan de sessie ‘Werkvormen die werken’ bedragen € 180,- per persoon. Dit
is inclusief materiaalkosten.
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Aanmelden
Aanmelden kan bij Lonieke de Ruiter, info@lonieke.nl, (06) 1231 2742 of Cecile Snijders,
info@breinkracht.com, (06) 1308 3153. Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding
van deze info? Bel of mail ons gerust!

Wat vinden anderen van de workshop Werkvormen die Werken?
“Meteen bruikbaar!”
“Een goede verdeling tussen theorie en praktijk. Een vooral de afwisseling in groepsgrootte
(dan weer opsplitsen in een kleine groep, dan weer in een grotere groep) heeft ervoor
gezorgd dat ik ook zeker veel van anderen heb kunnen leren.”
“Ik ga naar huis met volop nieuwe inzichten en praktische tips.”
“Enthousiaste trainers! Jullie zijn een goed tandem.”
“Verrast door de grote variatie aan mogelijkheden!”

Dit filmpje geeft een sfeerimpressie van een van de eerdere edities:
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Door wie?
De workshop Werkvormen die Werken is ontwikkeld en wordt verzorgd door twee ervaren
marketing- en communicatieprofessionals: Cecile Snijders en Lonieke de Ruiter.

Onder de naam Breinkracht helpt Cecile
Snijders mensen - en daarmee de
organisaties waarvoor zij werken slimmer te communiceren. Eerst denken,
dan doen. Cecile helpt mensen duiding
en richting te geven aan hun
(gezamenlijke) kracht en maakt werk van
communicatie-acties die daarbij passen.
Daarnaast is Cecile boerin bij Koe & Koe
(www.koeenkoe.nl)

Lonieke de Ruiter helpt ondernemers en
organisaties communicatiever te worden.
Met als doel verbindingen te versterken en
businessdoelen te bereiken. ‘Luisteren' en
‘dialoog’ zijn voor haar belangrijke sleutels
om te komen tot verbinding en wederzijds
begrip. Dit leidt tot meer succes (en meer
plezier!), intern met collega’s en extern
met klanten en andere stakeholders. 'In
real life' en online.

www.breinkracht.com
06-1308 3153
info@breinkracht.com
www.linkedin.com/in/cecilesnijders

www.lonieke.nl
06-1231 2742
info@lonieke.nl
www.linkedin.com/in/loniekederuiter

Ga je liever incompany aan de slag met bijvoorbeeld je eigen team?
Informeer vrijblijvend bij ons naar de mogelijkheden.
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