
Een training voor mensen
met passie voor hun werk  

Verbindende communicatie op het werk: 

Helmen en
stalen neuzen

Wil jij ook met meer plezier naar je werk? Tegen je collega’s zeggen wat je echt 
bezighoudt, omgaan met weerstand en doen waar je echt energie van krijgt? 

Wil je in je kracht staan? Dan is deze training voor jou!

Naar de bouwplaats 
in Biezenmortel

Graag nemen wij Judith Bos, Suzanne Nederlof en Stella Makkink je 
mee naar de bouwplaats met een rondleiding. We beginnen te kijken 
naar de fundering en komen uit bij de top van het gebouw. Onderweg 
laten we je zien en ervaren hoe het ook anders kan. Hoe de helmen en 
stalen neuzen overbodig worden. 

Datum:  20 maart 2019  
Waar:  Capucijnenstraat 46, 5074 PJ, Biezenmortel
Tijd:  10.30 uur tot 17.30 uur
Prijs:  €95,- excl. BTW
inclusief hand-out, koffie, thee, lunch, versnaperingen en borrel 

Graag zien we je op de bouwplaats! 
Geef je op via GCWerkvloer@gmail.com.       

Helmen en stalen neuzen

Nieuwsgierig naar
onze veiligheidsbril?

Schrijf je dan zo snel mogelijk in, want volgens de 
veiligheidsvoorschriften is er plek voor 16 mensen.

Meer informatie: www.geweldlozecommunicatie.org/training/3470



Helmen en stalen neuzen

Wil je je: 

 Eerlijk uiten op je werk       

 Doen wat bij je past

 Veilig verwoorden wat je nodig hebt op je werk

 Tot je recht komen 

 Plezier in je werk houden

Dan is deze training voor jou!

Met meer plezier naar je werk

Als je kan zeggen wat jij nodig hebt, als je kan horen wat de ander 
bedoelt, - dan zal jouw werkplezier verhogen! Waar je eerst wellicht nog 
een veiligheidshelm op deed en schoenen met stalen neuzen aantrok, 
heb je dat na deze training niet meer nodig. Je leert op een andere 
manier kijken naar wat er gebeurt op je werk en wat je kan doen om te 
krijgen wat voor jou belangrijk is. Verbinden met de ander zonder jezelf 
daarbij te verliezen -dat is wat je zal leren. 
Je bewust blijven van je eigen innerlijke processen die zich aandienen 
en toch in contact met de ander kunnen blijven. Klinkt kinderlijk 
eenvoudig, maar nu nog doen…

In deze training leer je de woorden die werken op de 
werkvloer. We gebruiken daarbij het gedachtengoed 

ontwikkeld door Marshall Rosenberg en leren 
communiceren op een manier die verbindt. 


