
Liaison Communicatie & Taal

Evenement Workshop (online en offline)

Naam De Winst van Feedback

Inhoud
Als ondernemer kan het gebeuren dat je teleurgesteld of geërgerd raakt door je klant, 
een collega-ondernemer, een van je medewerkers e.a. 
Hoe laat je dat merken? In woede uitbarsten, of niks zeggen en dichtklappen?
Wanneer je kiest voor het geven van feedback aan de ander, is de kans levensgroot 
dat je je ergernis rustig kunt bespreken met de ander zónder dat je je relatie of de 
situatie voor altijd beschadigt. 

Programma

In de workshop ‘De Winst van Feedback’ leer je onder andere:
- Wat is feedback?
- Jouw eigen emotionele triggers
- De 4 spelregels bij feedback

De workshop is interactief: het oefenen en uitwisselen van ervaringen staat centraal

Trainingsvorm
Algemeen: Hybride (tegelijk online en offline)

Door geldende Coronaregels kan een online presentatievorm soms verplicht zijn.

Voorprogramma
De deelnemers ontvangen op een week vooraf informatie over de inhoud van de 
workshop. Daarbij krijgt men ook een kleine voorbereidingsopdracht om te maken. Op 
de avond van de workshop zullen we deze opdracht gezamenlijk verder afmaken.

Datum & tijd:
Inlinken online v.a.
Netwerken
Starttijd

Ochtendsessie: Avondsessie:
07.30 uur 17.00 uur
07.45 uur 17.30 uur
08.00 uur 18.00 uur

Einddatum/eindtijd 11.15 uur 21:15 uur

Netwerken en hapje 
eten

Tussen 08.00 en 09.00 of van 17.00 tot 18.00 kunnen deelnemers op locatie een hapje
eten en netwerken. Online deelnemers kunnen netwerken in de breakout-rooms.

Kosten deelname

EUR 200,-
Inclusief
- workshop én het voorprogramma
- map met uitgewerkte lesstof
- (online) contacten & samenwerken met de andere deelnemers, tijdens workshop

EUR 15,-
Bij offline bijeenkomsten wordt de prijs verhoogd met een bijdrage voor zaalhuur en 
catering. 

Kortingsopties

Korting A: EUR 25,- voor de Echte Vroegboekers die uiterlijk 3 maanden vóór de 
workshopdatum zich inschrijven en betalen

Korting B: EUR 10,- voor de Vroegboekers die uiterlijk 1 maand vóór de 
workshopdatum zich inschrijven en betalen

Korting C (BNI-leden): EUR 40,-

Min-max deelnemers 6-16
Als er minder dan 6 deelnemers zijn, kan besloten worden de training af te gelasten

Contactpersoon Lia de Vries & Pascal Huisman

Locatie offline Rotterdam of omgeving

Aanmelden Via de website www.liaison.nu/trainingen of 06-30562601

http://www.liaison.nu/trainingen

