
Stevig in je rol als 
Communicatieprofessional

Als communicatieadviseur heb je het tegenwoordig (te) druk. 
Het takenpakket breidt zich steeds meer uit en er wordt veel van jou 
verwacht. Je vliegt van project naar project, je agenda is vol gepland 
en je komt niet aan alles toe. Het maken van scherpe keuzes is van 
essentieel belang. Maar dit is niet altijd even makkelijk. 
Hoe doe je dit? Hoe ga je om met alle verwachtingen? 
Met deze training krijg je antwoord op deze vragen en verstevig je 
jouw rol als communicatieadviseur.

Opbrengst training  
•    Je ontwikkelt vaardigheden om effectief te handelen in complexe situaties. 
•    Je hebt inzicht in je eigen rolopvatting en (andere) verwachtingen vanuit de omgeving.
•    Je krijgt concrete handvaten waarmee je direct in de praktijk aan de slag kan, oftewel je krijgt 
weer ruimte in je werk en hoofd.

Spreken is zilver, Zwijg is goud

Opzet training
Dag 1:  Anders kijken
• Kennismaking en introductie thema
• Analyse persoonlijke casus 
• Inzicht in de veranderende rol van communicatieprofessionals 
• Persoonlijk leiderschap aan de hand van de Cirkel van 8 - een hulpmiddel waarmee je in
           een lastige situatie je eigen reacties en gedrag onderzoekt. De essentie van het model is  
  dat je in iedere situatie invloed hebt en effectief kunt handelen.

Dag 2: Anders doen
• Zicht op verwachtingen van jezelf en van de omgeving aan de hand van de beroeps- 
	 niveauprofielen-	een	matrix	van	communicatieniveaus	om	erachter	te	komen	waar	je	staat
 als adviseur.
• Van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek - een uniek model over (vastgelopen) 
 communicatiepatronen en hoe je daar weer uit komt.
• Aan de slag met je eigen casus

Coaching
• Individueel online coachgesprek



Zwijg Communicatie, Hoofdweg-noord 7T1 2913 LB Nieuwerkerk a/d IJssel. 
0180 - 234 106 - academie@zwijgcommunicatie.nl - www.zwijgcommunicatie.nl

Locatie

Voor meer informatie of je aanmelding kun je ons uiteraard bellen op 0180 234 106 of 
e-mailen naar academie@zwijgcommunicatie.nl.

Deze training kan ook incompany verzorgd worden. Wil je daarover meer weten? Neem contact 
met ons op.

Dag 1 dinsdag 22 maart van 08:30 tot 12:30 uur
Dag 2 dinsdag 19 april van 08:30 tot 12:30 uur
De coachgesprekken worden in overleg met de cursisten gepland

Data

‘De Hoofdweg’, een smaakvol ingerichte trainingslocatie, in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het be-
vindt zich op loopafstand van OV, ligt langs de A20 en biedt eigen parkeerplaatsen voor de deur.
Mocht de training niet fysiek kunnen plaatsvinden door de Coronamaatregelen dan bieden wij 
deze training geheel online aan. De kosten voor locatie en catering worden dan in mindering 
gebracht.

€775,-,	dit	is	inclusief	een	gezond	en	lekker	ontbijt,	koffie/thee,	materiaal	en	2	coachgesprekken.	
Minimale aantal cursisten is 6.

Bekijk de aanmeld- en annuleringsvoorwaarden. Deze staan ook vermeld onderaan de website 
www.zwijgcommunicatie.nl. 

Prijs

Meer informatie of aanmelden

Iris van Dongen heeft ruime ervaring als adviseur in communicatie- en parti-
cipatievraagstukken	bij	gemeenten.	Daarnaast	is	ze	actief	als	gekwalificeerd	
trainer en gespreksbegeleider. In haar trainingen biedt ze een combinatie 
van theorie, inzicht en concrete handvaten om in de praktijk toe te passen. 
Iris werkt vanuit een open en verbindende houding en creëert daarmee een 
prettige en veilige leeromgeving.

Docent


