
Brochure Elementen in Communicatie 

 

 

 

 

Praktische 2-daagse training met terugkommiddag, om te leren doeltreffender te 

communiceren. 

 

 

 

 

 



 

Welk type ben jij? 

Ben je een vuurtype? 

Dan ben je gepassioneerd en een geboren leider. Je houdt het hoofd koel als je omgeving in 

brand staat. 

Ben je een Luchttype? 

Je bent verbindend en flexibel. Op een feestje breng je sfeer en gezelligheid. Geen thema zo 

zwaar, of jij brengt lucht. Letterlijk.  

Ben je een watertype? 

Je bent gevoelig en vriendelijk. Je pikt snel de sfeer op en jouw aandacht voor mensen maakt 

dat je problemen oplost.  

Ben je een aardetype? 

Dan ben je nuchter en je staat met beide benen op de grond. Geheimen zijn veilig bij jou en 

je bent een uitstekend luisteraar. 

 

In je werk en privé, botst communicatie soms. Meestal is iedereen van goede wil. Waar heeft 

dat dan mee te maken? Tijdens deze training ontdek je dat we 4 typen onderscheiden die 

ieder hun eigen kenmerkende manier van communiceren hebben. Die alle vier graag op hun 

eigen manier willen worden benaderd. Je leert dat wanneer er sprake is van 

miscommunicatie, dit vrijwel nooit te maken heeft met botheid, zeurderigheid of onwil. Met 

een leuke en uitgebreide vragenlijst van 40 vragen ontdek je welk type je bent. Je kunt ook 

een gemengd type zijn. We gaan aan de slag met valkuilen en overeenkomsten. Je leert de 

taal van de ander te spreken. Dat geeft je geweldig veel mogelijkheden. Het verdiept je 

contact en het verbetert je resultaten. Praktische oefeningen worden afgewisseld met 

theorie. 

 

‘’Je leert er drie vreemde talen bij in 2 dagen’’                                                                        

Natuurlijk blijf je gewoon jezelf, dat staat voorop. Maar als je een ander echt beter wilt leren 

begrijpen, als je wilt dat je boodschap overkomt, als je meer harmonie wilt ervaren in je 

communicatie, dan is deze training echt iets voor jou.  

 

De training wordt gegeven op vrijdag en zaterdag, dit zijn aaneengesloten dagen. Kijk voor 

de data op de website of stuur een email. 

Deze training kan ook in company worden gegeven. Hiervoor wordt een offerte op maat 

gemaakt.  Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 



Programma dag 1: (vrijdag) 

10.00 u Welkom en kennismaken 

10.30 u Elementen in communicatie 

11.30 u Welk type ben jij? 

12.30 u Lunch 

13.30 u Opnieuw kennismaken 

14.30 u Verdieping 

15.30 u Gemengde types 

16.30 u Afsluiten in je element 

17.00 u Afsluiten 

 

Programma dag 2: (zaterdag) 

10.00 u Welkom  

10.30 u: Overeenkomsten en Valkuilen  

11.30 u: Verschillen 

13.30 u Lunch 

14.30 u Communicatie 

15.30 u Teamwork 

16.30 Tips voor communiceren en  uitleg huiswerkopdracht voor de MIO 

17.00 u Afsluiten 

 

Terugkommiddag MIO (vrijdag) 

14.00 u Welkom en bijpraten 

14.30 u Problemen oplossen 

15.30 u Oefenen 

17.00 u Afsluiting 

 

 

 



Deze training wordt gegeven in Verloskundig Centrum Delvi. 

Buitenhofdreef 272 

2625ER Delft 

Docent: Arjenne Hoeksema 

arjennehoeksema@hotmail.com 

06-24255310 

 

De training is inclusief syllabus, schrijfmateriaal, lunch, koffie, thee en iets lekkers.  

Aanmelding kan door een email te sturen.  

De training is geaccrediteerd door de KNOV in categorie A voor 12 punten en in categorie C 

voor 3 punten. 

De prijs voor verloskundigen bedraagt  €575,- incl. BTW 

De prijs voor kraamverzorgenden bedraagt €375,- incl. BTW, de terugkommiddag met het 

MIO-deel is exclusief voor verloskundigen. 

Bij het KCKZ is accreditatie aangevraagd.  
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