
 

 
 
 
 

 Skillslab Het goede gesprek (online) 
 

 

 
Hoe zou dat zijn, als je tot een oprechte uitwisseling kon komen? Een gesprek dat 
voor beide gesprekspartners productief is. Een gesprek waarin je elkaar beter leert 
kennen. Een gesprek waarin er ruimte is om lastige onderwerpen of gevoelens te 
bespreken. Een gesprek waarin impasses worden doorbroken. En een gesprek dat 
een houvast geeft om verder te kunnen. Dat zou toch best een goed gesprek zijn? 
 

Wat ga je doen 
Je gaat je startpunt bepalen. En dan, wàt het ook is, ga je er eens over beginnen. 
Je gaat eerlijk vertellen of vragen. Je gaat alle moeite doen de ander echt te  
begrijpen. Daarna laat je de aap op de schouder waar die hoort en organiseer je 
een antwoord op de vraag: hoe nu verder?  
 
Waarom zou je voor dit Skillslab kiezen 

• Je bent sommige medewerkers of collega’s ‘kwijt’ 

• Je gaat lastige gesprekken weleens uit de weg of stelt ze uit 

• Je hebt de neiging in gesprekken teveel de zorg op je te nemen 

Wat levert het op? Wat leer je? 

• Je leert hoe je het contact kan verstevigen 

• Je krijgt weer energie van wat je eerst ‘lastige gesprekken’ vond 

• Je krijgt handvatten om te sturen op de kwaliteit van het gesprek 

“Ik wist niet hoe ik erover moest beginnen. Was bang dat het verkeerd zou vallen. 
Van een gesprek kwam het dus niet. Laat staan een goed gesprek.” 

Wat spannend is, doet ertoe! 

  

Profiel: Skillslab 

Online - actief – ontdekken – oefenen 
-  informatief -  laagdrempelig – 
samen leren – afwisselend – praktisch 

 

Aanbod 

Online workshop van 3 uur. 

 

 

 

 

Vereisten 

Maximaal aantal deelnemers: 6  

(minimum aantal deelnemers: 4) 

 

 

Voor wie 

Dit skillslab is geschikt voor 
leidinggevenden die willen 
investeren in het contact met 
hun medewerkers en voor 
iedereen die lastige 
onderwerpen te bespreken 
heeft. 

 

 
Contact 

 

020-4221323 
mail:   kapok@kapok.nl 

website:  www.kapok.nl 
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