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Emotionele intelligentie 
 

Heeft u ervaren dat uw rationele intelligentie u slechts ten dele helpt om succesvol te zijn? Zou u uw 
‘hoofd’ en uw ‘hart’ beter willen laten samenwerken? Bent u voldoende in staat om uw eigen gevoelens 

en die van anderen te herkennen? Als u deze eenmaal herkend heeft, hoe goed kunt u er dan mee 

omgaan? Hoe empathisch bent u? Hoe staat u in de omgeving en hoe verhoudt zich dit tot uw succes 
en uw geluk? Bent u goed in staat uzelf, maar ook anderen te motiveren? Vraagt u zich ook wel eens af 

op basis waarvan u keuzes maakt? Zou u, naast rationele motieven, ook graag (genuanceerde) 
gevoelens een rol willen laten spelen in het maken van keuzes? Zou u anderen hierin op een 

constructieve manier willen kunnen begeleiden?  
  

Dan is de training ‘Emotionele intelligentie’ een waardevolle, gebalanceerde ontdekkingstocht voor u ! U 

krijgt inzichten om zelf beter te gaan functioneren. U krijgt handvatten en instrumenten aangereikt, 
waarmee u sensitiever aan kunt sluiten op het gevoel en de beleving van anderen. U leert hoe u - met 

uw verworven vaardigheden rond emotionele intelligentie - uw zelfsturing en empathisch vermogen 
sterk vergroot. Tevens werkt u aan versterking van uw initiatiefrijk optreden, uw intuïtie én het 

emotioneel intelligenter en daardoor constructiever omgaan met mensen.  

 
Resultaat 

 U hebt geleerd effectiever om te gaan met uw eigen emoties en die van anderen; 
 U heeft de betekenis van gedrag leren kennen om hier effectief op in te kunnen spelen; 

 U bent in staat gemakkelijker contact te maken en opereert beter in groepen; 
 U heeft uw zelfsturing en empathisch vermogen vergroot, alsmede uw creativiteit in uw werk; 

 U heeft inzicht verkregen in de waarde van procesgericht en sociaal-emotioneel gericht persoonlijk 

leiderschap. 
 

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

 betrouwbaarheid 

 zelfbewustzijn  
 initiatief 

 samenwerken 

 empathisch vermogen 
 prestatiemotivatie 

 
Doelgroep 

Mensen die hun emotionele intelligentie willen vergroten om daarmee een betere balans te krijgen in 
denken en spreken vanuit hoofd én hart, waardoor zij zowel zichzelf als anderen, meer procesgericht en 

sociaal-emotioneel gericht kunnen begeleiden. 

 
Programma & werkwijze 

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

plaats om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen. U maakt een test over uw 

huidige, persoonlijke vaardigheden omtrent emotionele intelligentie. De uitkomst van deze test wordt 
tijdens de training besproken. U krijgt het lesmateriaal en de achtergrondinformatie vooraf 

toegezonden. Tijdens de training oefent u de aangeleerde communicatietechnieken in rollenspelen met 
een professionele trainingsacteur. Aan het einde van de training heeft u een actieplan opgesteld met te 

ondernemen activiteiten om emotionele intelligentie effectief in te zetten. 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: €   1.075,- all in, exclusief BTW  

 


