
“Het is dodelijk als mensen
hun mond houden”

>> Meld u aan via www.Vitalsmarts.nl 

Reserveer meteen uw plaats met één 

telefoontje naar 0172 - 42 34 58

Maak nu kennis met dit innovatieve concept 
Inspiratiesessie van 2 uur met aansluitende netwerkborrel

Cruciale gesprekken leert u de vaardigheden om deze moeilijke gesprekken 
op de juiste manier te voeren. Uw persoonlijke en zakelijke doelstellingen 
worden bereikt terwijl relaties worden versterkt. Er ontstaat een verbeterde 
samenwerking, meer respect en gevoel voor verantwoordelijkheid en een 
vermindering van de faalkosten. 

Cruciale gesprekken™

Inspiratiesessie

Missie Cruciale gesprekken   De missie is om zoveel 

mogelijk mensen het inzicht en de vaardigheden te 
geven om de écht moeilijke en belangrijke gesprekken 
op een juiste manier te voeren. Hierdoor verbeteren 
relaties en worden betere resultaten geboekt. Er 

ontstaat meer wederzijds begrip en respect. Vitalsmarts 

Benelux bereikt dit door trainingen aan te bieden en 
managers tot interne trainers op te leiden binnen 
organisaties. Zij coachen en trainen collega’s in het 
voeren van cruciale gesprekken.

Voor wie?   Op de inspiratiesessie komen managers, 
directeuren, professionals en HRM specialisten. Sommige 
deelnemers komen voor zichzelf en anderen om te 
 bepalen of het concept passend is voor de organisatie 
waar men werkt. 

Wat leer ik?   Op een bijzondere, interactieve wijze 
 ontdekt u hoe Cruciale gesprekken blijvende verandering 
zal bewerkstelligen in uw gehele organisatie. Het  concept 
is erop gebaseerd dat Cruciale gesprekken een onderdeel 
wordt van de ‘communicatie DNA’ van de organisatie.  

Programma

• Achtergronden van Cruciale gesprekken, onderzoek, 
methodiek, toepassingen en resultaten

• Vertaling naar de eigen situatie, inclusief mini training 
met videovoorbeelden

• Uitleg over de mogelijkheden met Cruciale gesprekken 
voor u en uw organisatie

• Open discussie en ervaringsuitwisseling

Het wordt onder andere ingezet om de bedrijfscultuur 
positief te beïnvloeden. Dit werkt vooral goed wanneer 
interne trainers de training Cruciale gesprekken zelf 
gaan geven aan de medewerkers. Een cultuur verander 
je namelijk alleen van binnen uit.

Investering   De kosten voor deelname aan een 
 inspiratiesessie bedragen € 50,- per persoon, exclusief btw 
en inclusief het boek Crucial Conversations - Nederlandse 
uitgave, informatiepakket en informele borrel.  

O O K  I N C O M P A N Y !
 wij maken deze training
 effectief voor uw team op maat

Inspiratiesessie Cruciale gesprekken™ 
Zie ons volledige programma 

op www.VitalSmarts.nl




