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GEWELDLOOS COMMUNICEREN & CONFLICT REDUCEREND CONTACT 

Talentontwikkeling voor professionals in mensgerichte beroepen.  
 
Leertraject: Geweldloos Communiceren & Conflict Reducerend Contact. 

In mensgerichte beroepen zoals het onderwijs en de gezondheidszorg zien 
we de laatste jaren een toename van grensoverschrijdend en intolerant 
gedrag. Professionals worden geacht om op tactvolle wijze te reageren naar 
cliënten, familieleden, maar ook naar collega’s en leidinggevenden.   

Geweldloze Conflicthantering helpt u helder te verwoorden wat u wilt en te 
begrijpen waar het de ander in essentie om gaat. Het vergroot uw vaardig-
heden om respectvol en assertief in verbinding te blijven met de ander. 
Geweldloze Communicatie gaat over: waarnemen, voelen van uw kracht, 
verbinden en het uitspreken van uw eigen behoeften, met respect voor 
verschillen.  

Contact is iets heel gewoons en tegelijkertijd complex. In deze workshop 
richten we ons vooral op kennis en vaardigheden vanuit de leer van Ge-
weldloos Communiceren & Conflict Reducerend Contact. 
Het incompany leertraject verdiept op het gebied van kennis, vaardigheden 
en de persoonlijke situatie van de deelnemer. 
Het leertraject bestaat uit drie dagdelen en kan als afzonderlijk product 
worden afgenomen maar ook als extra optie worden geïntegreerd met een 
leergang of gecombineerd met een andere talent ontwikkelende workshop.   

Resultaat 
•	 U heeft kennis gemaakt en gewerkt met de methode van    

Geweldloze Communicatie en Conflict Reducerend Contact.
•	 U heeft bewust uw eigen belemmerende gedachten,    

veronderstellingen en kernbehoeften onderzocht.
•	 U heeft geleerd om, via het gespreksmodel, op een ‘meer    

vreedzame’ manier te communiceren. 
•	 U kunt uw communicatie beter afstemmen op de samen   

werking of situatie.
•	 U heeft in de tussenliggende dagen actief in de praktijk    

geoefend met de methodiek en u bent in staat hierover te    
reflecteren.

•	 U bent zich bewuster van uw (lichaams-)taal, energie en    
wijze van communiceren.    

Algemene informatie

Kerntrainers Conny Groeneveld, coach Geweldloze Communicatie. 
  Arie Berkhof, psychosociaal trainer. 
Kwaliteit Mensbeeld werkt via de beroepscode van het NVO2. De  
  trainers staan geregistreerd in het Centraal Kort Beroeps  
  Onderwijs (CRKBO) en beschikken over een VOG bewijs.

Certificaat De deelnemers aan het traject ontvangen een certificaat  
  van Bureau Mensbeeld.

Kosten  Uw investering in het modulaire incompany leertraject zal  
  op uw specifieke situatie op maat worden afgestemd.

www.groeneveldcoaching-training.nl


