
Training become a respected advisor 
communiceren voor adviseurs 

Interactieve theorie & vaardigheden oefenen met paarden 

Wat is het 
Een training waarin je als adviseur leert wat het effect is van jouw manier van 
communiceren tijdens het adviesgesprek. En natuurlijk wat je kunt veranderen of 
uitbouwen om je doel als adviseur te bereiken; dat men jouw advies opvolgt. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:  de rollen van de adviseur, jouw rolkeuze, 
niveau van communicatie, feedback geven/ ontvangen,  inzetten van kernkwaliteiten,  
weerstand en de fasen van een adviesgesprek. 

Werkwijze  
Een exclusieve training van een dag waarin theorie en praktijk elkaar versterken. Exclusief 
omdat de theorie ‘s ochtends op interactieve wijze wordt gegeven, maar vooral omdat we 
jouw vaardigheden ‘s middags in de praktijk gaan bekijken met behulp van paarden.  

Waarom met paarden? 
Paarden zijn ware meesters als het gaat om non verbale communicatie. Non verbale 
communicatie bepaalt 60 to 80% van de indruk die de ander van jou heeft. Van paarden 
kun je een heel zuivere en eerlijke feedback verwachten. Paarden doen zich nooit anders 
voor dan ze zijn en reageren puur op datgene waar ze mee te maken krijgen. Een 
eerlijkere spiegel bestaat er niet. Tijdens het oefenen van jouw vaardigheden gaan we 
kijken naar onderwerpen als: hoe effectief communiceer jij, niveau van communiceren, 
leiderschap; In welke mate ben jij leider van je eigen gesprek, hoe maak jij gebruik van 
jouw kernkwaliteiten en hoe ga jij om met weerstand. 

Voor wie 
Deze training is voor iedereen die binnen zijn functie te maken heeft met adviseren.  

Data:  wo 9 mrt, vr 1 apr, of wo 11 mei (alle dagen zijn van 9:00 – 16:00 uur ) 
Waar:  Larixweg 6, Rheezerveen 
De prijs: € 495,00 incl. lunch excl. BTW 

Aanmelden  
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@beandbecome.nl.  Je bent pas 
ingeschreven als het inschrijfgeld is betaald. Je ontvangt hiervoor een factuur. Omdat er 
intensief wordt gewerkt en iedereen individueel met de paarden werkt, kunnen er 
maximaal zes mensen deelnemen.  

Annulering kan kosteloos tot drie weken voor aanvang van de training. Daarna zal bij 
annulering 25% van het inschrijfgeld in rekening gebracht worden.  

Wil je meer informatie? Bel of mail gerust naar tel. 0642218578, e-mail: 
info@beandbecome.nl   www.beandbecome.nl  
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