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Assertiever functioneren 
 

Voelt u zich wel eens niet gehoord? Zou u graag uw mening willen geven, zonder bang te zijn dat het 
‘verkeerd valt’? Zoekt u vaak naar de juiste woorden, houding en toon? Lijken anderen vaker dingen 

‘voor elkaar te krijgen’ dan u? Zou u in uw werk of privé méér willen bereiken door duidelijk aan te 

geven wat u wilt, wie u bent en waar u voor staat? Wilt u de vaardigheid om assertief te zijn onder de 
knie krijgen, zonder uzelf – wie u bent – geweld aan te doen?  

 
Dan is de training ‘Assertiever functioneren’ zeker iets voor u ! Deze training geeft u inzicht in de mate 

waarin u (verschillende vormen van) assertief gedrag vertoont. U leert omgaan met uw belangen, 
emoties, spanningen en behoeften en deze op een constructieve wijze formuleren. U gaat het effect van 

uw gedrag op dat van anderen beter zien en krijgt daardoor de mogelijkheid om uw gedrag bij te 

sturen. U oefent in het formuleren van wat écht belangrijk is voor u. U ontdekt de zelfmotiverende 
kracht van het assertief communiceren met anderen: resultaatgericht en met behoud van de relatie.  

 
Resultaat 

 U bent zelfbewuster, meer ontspannen en communicatief meer overtuigend; 

 U zegt wat u wilt, geeft grenzen aan en kunt feedback geven én ontvangen;  
 U weet uw persoonlijke stijl van communiceren (verbaal én non-verbaal) bewust in te zetten;  

 U leert wat het effect is van uw gedrag op anderen en maakt hierin bewuste keuzes; 
 U bent in staat om minder effectieve gedachten in perspectief te zien. 

 
Competenties 

Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 

 reflectief vermogen 
 zelfinzicht 

 zelfbewustzijn 

 resultaatgerichtheid 
 overtuigingskracht 

 onafhankelijkheid 
 

Doelgroep 

Mensen die hun optreden effectiever willen laten zijn zonder (het gevoel te hebben) zichzelf of anderen 
tekort te doen.  

 
Programma & werkwijze 

De training vindt plaats in kleine groepen, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 
persoonlijke verhaal en leerproces. Voorafgaand aan de training vindt een (web-enabled) intake plaats 

om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen. Ook wordt dan reeds (een deel 

van) het lesmateriaal en de achtergrondinformatie toegezonden. U maakt een test over assertiviteit. 
Deze test wordt tijdens de training besproken. U oefent de aangeleerde communicatietechnieken in 

rollenspelen met een professionele trainingsacteur. Aan het einde van de training heeft u een 
persoonlijk actieplan opgesteld voor uw ontwikkeling. Gedurende 6 maanden na de training kunt u 

contact opnemen met de trainer voor aanvullende ondersteuning en E-coaching.  

 
Praktische informatie  

duur: 2 dagen 
tijden: 9.30 – 17.30 uur 

aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 

kosten: € 975,-  all in, exclusief BTW  
 


