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Empathisch luisteren 
 

Brengt u als coachend leidinggevende uw team al tot goede prestaties? Bent u vertrouwd met de 
belangrijkste gesprekstechnieken en in staat tot het maken van resultaatgerichte afspraken? Merkt u in 

gesprekken met uw medewerkers wel eens dat u niet écht naar hen luistert? Zou u empathischer willen 

zijn, meer begrip willen hebben, zónder in te boeten aan resultaatgerichtheid? Bent u ervan overtuigd 
dat oprechte aandacht voor uw medewerkers de (communicatieve) relatie met hen kan verbeteren? 

Realiseert u zich dat daardoor de persoonlijke én gezamenlijke productiviteit en effectiviteit zal 
toenemen?  

 
Dán is de training ‘Empathisch luisteren’ een resultaat- en ervaringsgerichte uitdaging voor u ! Tijdens 

deze training leert u de verschillende niveaus van luisteren kennen en – afhankelijk van de situatie – toe 

te passen. U leert het belang kennen van empathisch zijn en handelen. U ziet de relatie tussen denken 
en voelen (enerzijds) en uitdrukken en luisteren (anderzijds). U gaat luisteren inzetten als een vorm van 

aandacht (een beloningsmiddel) en als middel om mensen te stimuleren met u te praten. U leert om 
luisteren in te zetten als manier om een ander te bewegen zich open te stellen voor uw visie, ideeën en 

standpunten.  

 
Resultaat 

 U communiceert constructief assertief en resultaatgericht; 
 U begrijpt het belang van ‘empathisch zijn’ en kunt dit in oprecht gedrag laten zien;  

 U kunt empathisch luisteren en vragen stellen en doet dit op een natuurlijke manier;  
 U verbetert uw beschikbaarheid, concentratie-, waarnemings- en inlevingsvermogen substantieel; 

 U gaat gesprekken aan zonder vooroordelen, draagt niet te snel oplossingen aan en confronteert 

alleen indien nodig; 
 U verkrijgt aandacht voor úw visie door éérst een ander aandacht te geven. 

 
Competenties 

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

 inlevingsvermogen 
 inspireren en motiveren 

 geduld 

 resultaatgerichtheid 
 betrokkenheid 

 non-verbale communicatie 
 

Doelgroep 
Mensen die zich verder willen bekwamen in hun coachende stijl van communiceren, luisteren en 

samenwerken om zo maximaal rendement te behalen uit de relatie en samenwerking met anderen. 

 
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. Ook wordt dan reeds (een 

deel van) het lesmateriaal en de achtergrondinformatie toegezonden. U maakt een test over uw 
persoonlijk empathieprofiel. Deze 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  

 


