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cursus COMMUNICEREN KUN JE LEREN!   

Inleiding  

  

We leven tegenwoordig in een echte praatmaatschappij. Goed communiceren is van groot 

belang voor het voortbestaan van organisaties, voor efficiënt functioneren en voor effectief 

samenwerken. We hebben als coach vast wel eens een artikel of een boek gelezen over 

communicatie, misschien al een training gevolgd. Maar hebben we ook iets ermee gedaan? 

 

Dagelijks doen zich vele situaties voor waarbij de communicatie tussen mensen niet zo soepel 

verloopt. Ook in een coachpraktijk. We luisteren vaak maar half of met een ‘gekleurd’ oor. We 

vormen ons veel beelden in ons hoofd over datgene dat de ander al dan niet bedoeld zou 

(kunnen) hebben met een bepaalde opmerking.   

 

Meestal reageren we op  wat iemand zegt en niet op de intenties waarmee die persoon het 

zegt. Gedeeltelijk verloopt dit hele proces onbewust en gedeeltelijk bewust. Maar als we om 

ons heen kijken, herkennen we zeker de schade die slecht communiceren tussen mensen 

aanricht. Ook als coach of consulent kun je daar tegenaan lopen, de cliënt voelt zich niet 

begrepen of gehoord, of jij hebt het gevoel dat de voortgang van de begeleiding hapert. 

 

Communicatie is dus lang niet zo simpel als menig boek suggereert. Het vraagt veel oefening 

en dat mist in menig opleiding: het oefenen in de praktijk met gespreksvaardigheden en 

feedback hierop krijgen. Met deze cursus doe je jezelf als coach een groot plezier. Niet alleen 

jezelf maar ook je cliënten. 

 

Marjon Schiltman geeft deze communicatiecursus al jaren. Individueel en in groepen in 

het bedrijfsleven en bij overheidsinstanties, maar ook aan (toekomstig) coaches en 

consulenten.  Jij als deelnemer aan de cursus leert op een effectieve manier naar de interactie 

tussen jou en en je cliënten te kijken, coachingsgesprekken te sturen en adequaat cliënten te 

begeleiden. De cursus heet Communiceren kun je leren! 
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Naast de communicatieve basisvaardigheden, het gebruik maken van de dramadriehoek en 

meer methodieken, leer jij dat wanneer mensen communiceren dit op meerdere niveaus 

afspeelt. Je leert dan ook meteen op deze diverse niveaus effectief te reageren. Langs elkaar 

heen praten gebeurt niet meer, je begrijpt elkaar en je werkt efficiënter naar resultaten toe. 

 

 Doelgroep  

De cursus is geschikt voor life coaches, wandelcoaches, allround coaches, budgetcoaches, 

gewichtsconsulentes, voedingsadviseurs, leefstijlcoaches, personal trainers die 

gespreksvaardigheden geleerd in diverse cursussen extra of voor het eerst in de praktijk willen 

oefenen en feedback hierop willen ontvangen. 

 

Praktische insteek 

Het is een praktische cursus waarbij het accent ligt op het aanleren van concrete 

vaardigheden, ondersteund met handig toepasbare theoretische informatie. Je krijgt als coach 

een spiegel voorgehouden en je krijgt de gelegenheid om effectieve coachingsvaardigheden 

aan te leren.  

  

Diverse niveaus 
Tijdens de cursus houdt  Marjon Schiltman  rekening met het kennis- en ervaringsniveau 

waarop jij je als deelnemer bevindt: 
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Duur en kosten  

Jij investeert 1,5 dag van je tijd. Dat wil zeggen: een hele cursusdag op locatie in Zwolle en een 

terugkomdagdeel. Om goed met de vaardigheden te kunnen oefenen is een minimale 

deelname van vier mensen noodzakelijk. Zijn er geen vier aanmeldingen dan wordt de cursus 

uitgesteld. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 

De investering voor de cursus is € 149,95. Betaalt je werkgever deze cursus dan is over dit 

bedrag is 21% BTW verschuldigd. Reis- en eventuele verblijfkosten zijn voor eigen rekening of 

die van je werkgever.   

  

Aanmelden  

Je kunt je aanmelden bij Marjon Schiltman:  

 mailto: info@marjonschiltman.nl 

mailto:%20info@marjonschiltman.nl

