
 

 

Classificatie: Corporate 

BVO trainingen eerste jaar 
 
Jaar 1: Ik  

1. Effectief Communiceren & DISC (met halve dag acteur) 
2. Vitaal aan het werk 
3. Timemanagement & Resultaat 
4. Assertiviteit & Proactiviteit  
5. Persoonlijke kracht & Uitstraling 
6. Storytelling & Presenteren 
7. Boost je EQ: vergroot je succes 
8. Positioneren en netwerken in een nieuwe organisatie (met halve dag acteur) 

 
Effectief Communiceren & DISC 
In je werk zijn uitstekende communicatieve vaardigheden onmisbaar. Daarbij is het van belang om 
goed te kunnen luisteren. Goed luisteren werkt stimulerend voor je gesprekspartner en voorkomt 
misverstanden. Wil jij meer inzicht krijgen in jouw manier van communiceren en hoe je effectiever 
kunt communiceren? Wil jij jouw gesprekstechnieken verder professionaliseren? Dan is deze 
praktijkgerichte training de juiste keuze. 
 
We gaan aan de slag met thema’s zoals LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen), oordeelvrij 
communiceren en niveaus van communicatie. Voorafgaand aan de training maak je een DISC test en 
ontvang je een rapport waarmee je inzicht krijgt in je DISC-type/persoonlijkheidsprofiel. Hierdoor kun 
je jezelf en anderen beter begrijpen en kun je beter aansluiten bij anderen. In de training analyseer je 
de uitkomsten en gaan we hiermee aan de slag. 
 
Jouw resultaat: 

- Meer inzicht in je persoonlijkheid dankzij DISC 
- Je hebt concrete inzichten hoe jij jouw communicatie kunt verbeteren, door bijvoorbeeld 

meta-communicatie toe te passen of naar een ander niveau te schakelen 
- Je houdt structuur en de regie in een gesprek en kunt actief luisteren 

 
We werken in deze training met een trainingsacteur.  
   
Vitaal aan het werk   
Vitaliteit is meer dan alleen fysiek goed in het leven staan. Ook je emotie, gedrag en sociale 
omgeving spelen een grote rol. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw lichaam en geest in evenwicht zijn? 
En hoe vind je een goede balans tussen je werk en privéleven?  
 
Tijdens de bijeenkomst leer je om bewust te worden van je eigen gezondheid en hoe je lekkerder in 
je vel komt te zitten. Een persoonlijke reflectie op je leven en werk staat hierbij centraal. Met behulp 
van diverse werkvormen krijg je inzicht in je persoonlijke balans en leer je technieken om de balans 
tussen je werk en privéleven te verbeteren. Je leert omgaan met stress, meer ontspannen om te 
gaan met lastige situaties en je meer kunt richten op de dingen die je energie geven. Zo krijg je de 
regie over je eigen leven terug en heb je meer rust en meer energie.  
 
Jouw resultaat:  

- Je hebt inzicht in je eigen gezondheid en hoe je daarin verbetering zou kunnen aanbrengen 
- Je vindt een goede balans tussen werk en privéleven en stelt haalbare doelen en prioriteiten 
- Je kunt een energieke en ontspannen leefomgeving creëren.  
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Timemanagement & Resultaat 
Wil jij in leren beter met je tijd om te gaan? In deze training ga je aan de slag met effectiever werken 
en efficiënt omgaan met je tijd. Omdat bepaalde belemmeringen en valkuilen goed 
timemanagement vaak in de weg staan, leer je ook in de training jouw stressgedrag te herkennen, 
zodat je dit kunt vervangen met effectief gedrag.  
 
Aan de hand van praktische tools krijg jij inzicht waar je tijd naartoe gaat en hoe je vanuit overzicht 
meer rust kunt inbouwen. Door duidelijk je taken en doelen vast te stellen, keuzes te maken en ook 
nee durft te zeggen, ga jij je tijd beter besteden en ben jij de baas over je agenda. Je krijgt hierbij 
inzicht wat er nodig is in jouw gedrag voor beter timemanagement en gaat hier concreet mee 
oefenen. 
 
Jouw resultaat 

- Je kunt prioriteiten stellen en kunt nee-zeggen om je grenzen te bewaken 
- Je weet hoe je jouw tijd zo efficiënt mogelijk kunt besteden 
- Je herkent je valkuilen van timemanagement kunt dit vervangen door effectief gedrag 

  
Assertiviteit & Proactiviteit 
Vind je het moeilijk om assertief, zelfverzekerd en daadkrachtig voor je mening of wensen uit te 
komen? Vind je het lastig om nee te zeggen? Wacht je soms te lang voordat je hulp vraagt? In deze 
training gaan we aan de slag met verschillende aspecten van assertiviteit, zoals de principes van "ik 
ok jij ok", het herkennen van subassertief, agressief en assertief gedrag en het toepassen van RET-
technieken. Je leert om op een ontspannen, effectieve en respectvolle manier voor jezelf op te 
komen en je eigen grenzen te stellen. Ook leer je om proactief te handelen en bijvoorbeeld hulp te 
vragen wanneer dit nodig is. Hierdoor zul je meer rust en zelfverzekerdheid ervaren in je dagelijkse 
leven en op het werk.  
 
Jouw resultaat: 

- Je kunt op een respectvolle manier voor jezelf opkomen en grenzen stellen zonder anderen 
te kwetsen 

- Je vergroot je zelfvertrouwen en eigenwaarde door assertief gedrag te ontwikkelen  
- Je kunt belemmerende gedachten omzetten in effectieve gedachten 

 
Persoonlijke kracht & Uitstraling   
Wil jij je persoonlijke kwaliteiten en potentie ten volle benutten en inzetten? Wil je je krachtiger en 
met meer zelfvertrouwen opstellen? In deze training leer je hoe je overkomt op anderen, ontdek je je 
eigen normen en waarden en leer je hoe je deze kunt inzetten om een krachtige uitstraling te 
hebben. We gaan aan de slag met jouw kernkwaliteiten en hoe je deze kunt inzetten om jezelf 
sterker te presenteren. Daarnaast leer je non-verbale communicatie technieken die je helpen om 
beter te communiceren en meer invloed te hebben. Door in de training te oefenen met situaties die 
voor jou lastig zijn en hierop feedback te krijgen, leer je stap voor stap hoe jij jezelf sterker neer 
zet. Je durft je eigen kracht in te zetten en versterkt daarmee je zelfvertrouwen, persoonlijke 
kwaliteiten en uitstraling. 
 
Jouw resultaat: 

- Je weet welke aspecten een rol spelen bij jouw uitstraling en communicatie en hoe je dit 
kunt beïnvloeden 

- Je kunt non-verbale communicatie technieken toepassen waardoor je krachtiger overkomt  
- Je ontdekt je eigen kernkwaliteiten en leert hoe je deze kunt benutten om jezelf sterker en 

met meer zelfvertrouwen te presenteren 
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Storytelling & Presenteren 
Wil jij mensen meekrijgen met je boodschap? In deze training leer je de basis van storytelling en ga je 
aan de slag met het ombouwen van jouw presentatie naar een pakkend verhaal. Zo komt je 
boodschap beter over en blijft deze hangen bij jouw publiek. 
 
In deze training zul je ervaren dat wanneer je een verhaal inzet, je toehoorders op een andere 
manier gaan luisteren. Door feiten te verbinden middels een verhaal bereik je niet alleen het hoofd 
maar ook de harten van mensen en wordt je boodschap veel beter onthouden. In de training werk 
met behulp van diverse werkvormen je eigen boodschap uit tot een persoonlijk en pakkend 
verhaal. Door persoonlijke feedback en reflectie merk je wat werkt en wat niet. Zo zorg jij voor 
impact van jouw verhaal. 
 
Jouw resultaat 

- Je weet waarom storytelling een krachtige manier is om je boodschap over te brengen 
- Je weet hoe je een boodschap als verhaal kunt verwoorden 
- Je brengt jouw verhaal met impact over in een presentatie 

 
Boost je EQ: vergroot je succes 
Wil jij je professionele en persoonlijke vaardigheden ontwikkelen? Wil jij leren hoe je beter kunt 
omgaan met uitdagingen en tegenslagen, en je empathisch vermogen kunt vergroten? Hoe succesvol 
je bent is niet alleen te wijten aan je IQ, maar ook aan je Emotionele intelligentie (EQ). Emotionele 
intelligentie is het vermogen om jouw emoties zo in te zetten dat jij bereikt wat je wilt. Mensen met 
een hoge emotionele intelligentie zijn beter in het omgaan met hun eigen emoties en stress, 
waardoor ze ook bijna automatisch beter omgaan met de emoties en het gedrag van de ander.   
 
Je EQ omvat een aantal aspecten: zelfkennis, optimisme, kunnen afzien, empathie en sociale 
vaardigheden. Deze aspecten zijn te ontwikkelen en te verbeteren. In de training krijg je oefeningen 
aangereikt om hierin te groeien en zo jouw Emotionele Intelligentie te vergroten. Door deze training 
kun je beter omgaan met stress, ben je veerkrachtiger en kun je beter communiceren. Je zult merken 
dat je hierdoor niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk groeit. 
 
Jouw resultaat: 

Je hebt inzicht in je eigen emotionele intelligentie 
- Je kunt effectiever omgaan met moeilijke situaties en tegenslagen 
- Je hebt je empathisch vermogen versterkt en kunt effectiever communiceren met anderen 

 
Positioneren en netwerken in een nieuwe organisatie 
Ben je nieuw binnen een organisatie en wil jij jezelf goed op de kaart zetten? Dan is het belangrijk om 
jezelf krachtig en professioneel te presenteren. In deze training leer je hoe je zichtbaar jezelf kunt zijn 
en hoe je jezelf op een effectieve manier kunt presenteren. Door middel van de Golden Circles van 
Simon Sinek ontdek je jouw unieke waarde en hoe je deze over de bühne kunt brengen. Tijdens de 
training oefen je hiermee, zodat je direct het resultaat merkt. Na deze training weet je hoe je jouw 
beste ik naar voren kunt brengen en heb je een concreet persoonlijk positioneerplan in handen.  
 
Jouw resultaat 

- Je hebt een beter inzicht in hoe je als persoon overkomt, communiceert en jezelf presenteert 
- Je kunt jezelf krachtiger neerzetten en straalt meer zelfvertrouwen uit 
- Je hebt een persoonlijk positioneerplan in handen waarmee je gericht kunt werken aan het 

vergroten van je zichtbaarheid en invloed binnen de organisatie. 
 
In deze training werken we met een trainingsacteur.   
 


