


VERBINDEND  
COMMUNICEREN  
OP HET WERK

Minder 
conflicten 
en stress.

Een 
aangenamere 
werkomgeving.

Hogere 
productiviteit 
bij individuen 
én teams.

Versterken 
van klanten-
relaties.

Organisaties werken steeds sneller 
en complexer. Niemand kan het 
nog alleen. Het gaat meer en meer 
om teamwork en co-creatie. De 
werkrelaties worden daarbij minstens 
even belangrijk als de taken. 

Via een training in verbindende 
communicatie zal je ontdekken hoe je 
de samenwerking een boost kan geven. 
De interacties op het werk kunnen een 
bron zijn van creativiteit en innovatie, 
maar ook van werkplezier, vriendschap 
en flow. 

EMPATHIE  
IS DE SLEUTEL  
TOT SUCCES
Onderzoek van Google toont aan dat 
de kwaliteit van menselijke interactie dé 
kritische succesfactor is voor effectieve 
teams. In de beste teams tonen de 
mensen vertrouwen en respect. De 
samenwerking versterkt en ze bereiken 
succesvol hun doelen. Medewerkers in 
deze hoogperformante teams voelen 
beter aan hoe anderen zich voelen op 
basis van niet-verbale signalen. Er is 
dus empathie.

Goed nieuws: 
je kan deze 
vaardigheden 
ontwikkelen 
en trainen. 
Iets waar veel 
succesvolle 
organisaties dan 
ook bewust in 
investeren.



DEZE 7 VAARDIGHEDEN 
MAKEN SUCCESVOL 
SAMENWERKEN MOGELIJK 
(ÉN KAN JE TRAINEN): 

luisteren

uitdrukken van 
appreciatie

feedback geven en 
ontvangen

heldere verzoeken,  
bereiken van overeenkomst

omgaan met  
conflicten

zelfkennis

voeren van een 
moeilijk gesprek

Opleiding op maat (in-house): 

Samen met jou bekijken we wat de noden 
zijn in jouw organisatie. We ontwikkelen 
een aangepaste, interactieve opleiding 
met ruimte voor de individuele behoeften 
van de deelnemers. Dankzij de opleiding 
zal de communicatie verbeteren. Je 
zal een gezonde, open communicatie 
bevorderen tussen je werknemers, tussen 
het team en het management. De interne 
werking én de klantenservice zullen 
voelbaar verbeteren.  
Contacteer ons! 

Stuur een mail naar freghys@gmail.com” www.fredericghys.be

Volg een workshop (open 
opleiding):
‘Verbindende Communicatie op 
het werk’: Ontwikkel onmisbare 
vaardigheden die jou en je team 
helpen om verbinding te maken, 
zodat je superieure samenwerking 
bevordert. Wat ook je positie is 
in de organisatie, jij kan zorgen 
voor een verschuiving, voor een 
positieve verandering op je werk. 
Surf naar de site en kies een 
datum die voor jou past: 

BOEK EEN TRAINING!



WAAROM FOCUSSEN  
OP INTERPERSOONLIJKE 
VAARDIGHEDEN?
Soms wachten individuen, organisaties en bedrijfsleiders om op zoek te gaan 
naar geschikte communicatievaardigheden tot wanneer er iets misloopt. 
Maar in feite zijn deze vaardigheden doorlopend essentieel voor een 
bloeiend bedrijf en voor het succesvol bereiken van de doelstellingen.

“Het kost tijd en geld om deze vaardigheden  
te ontwikkelen binnen ons bedrijf”

Klopt, maar je wint die investering met zekerheid terug. 
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Er is minder kans op 
misverstanden. 

Sluimerende conflicten 
worden aangepakt en het 
team wordt niet langer 
ondermijnd. 

Wanneer teamleden aan 
zelfreflectie doen, dan 
versterk je alle aspecten die 
een team succesvol maken. 

Wanneer er toch 
misverstanden ontstaan, dan 
heb je de vaardigheden om 
hier mee om te gaan zonder 
te kwetsen.

Medewerkers zullen 
communiceren op een 
manier die stress vermijdt en 
verbinding creëert. 

Dat alles versterkt het gevoel 
van psychologische veiligheid, 
dé voorwaarde voor effectief 
teamwerk.

Vlotte samenwerking creëert 
de creativiteit en innovatie 
die de meest succesvolle 
organisaties kenmerken. 

Negatieve en destructieve 
conflicten worden 
vermeden. 

Dankzij die verbinding 
zullen teams efficiënt en 
constructief samenwerken 
om doelen te bereiken.

Een goed samenwerkend 
team bezit een collectieve 
intelligentie die groter is 
dan de som van de delen. 
Er komen meer kwalitatieve 
beslissingen, waardoor je 
tijd en middelen wint. 

MEET THE TRAINER
 
Ik ben Frederic Ghys, master in de wijsbegeerte 
aangevuld met een manama in bedrijfseconomie. 
Na jarenlange ervaring in het bedrijfsleven 
verdiepte ik me in groepsdynamieken en 
geweldloze communicatie. Ik ben gespecialiseerd 
in het ontwikkelen van verbinding door heldere en 
empathische communicatietechnieken.

Bezoek de website voor meer informatie:  
www.fredericghys.be


