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Lichaamstaal - basic 
 

Vraagt u zich wel eens af of uw lichaamstaal uw verbale boodschap voldoende ondersteunt? Weet u zich 
soms geen houding te geven? Zit uw lichaam u dan in de weg? Bent u wel eens zozeer bezig met hoe u 

staat, zit of kijkt, of hoe uw haar zit, dat het u afleidt van hetgeen u werkelijk uw aandacht wilt geven? 

Is het af en toe lastig uw gezicht in de plooi te houden? Geven mensen wel eens aan geen hoogte van u 
te krijgen? Interpreteert een ander uw boodschap niet altijd juist? Krijgt u vaak vragen over waarom u 

op een bepaalde manier kijkt? Heeft u het idee dat u mensen aantrekt.. of juist afstoot?  
 

Dan is de training ‘Lichaamstaal - basic’ absoluut iets voor u ! Deze training geeft u inzicht in de taal die 
uw lichaam spreekt. U ervaart dat u uw mond kunt houden, maar dat uw lichaam nooit zwijgt ! Door u  

hiervan bewust te worden kunt u bepalen wat de boodschap is, die u wilt uitdragen. U leert in 

confronterende rollenspelen uw lichaamstaal actief te gebruiken om de gesproken boodschap kracht bij 
te zetten. U ontdekt de magie hiervan door de reactie van uw gesprekspartner (tegenspeler) te leren 

lezen. U leert verschillende persoonlijkheidstypen kennen en herkennen en krijgt meer zelfinzicht. U 
wordt zelfbewuster en daardoor effectiever in uw communicatie met anderen.  

 

Resultaat 
 U kent het verschil tussen en belang van verbale, non-verbale en para-verbale communicatie; 

 U bent in staat belangrijke non- en para-verbale gedragsuitingen te herkennen, benoemen en hier 
passend op te reageren; 

 U kunt verschillende persoonlijkheidstypen onderscheiden en hier praktisch gebruik van maken; 
 U beheerst de benodigde gesprekstechnieken met bijbehorende non-verbale uitingen en zet deze 

assertief en respectvol in. 

 
Competenties 

Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 
 non-verbale communicatie 

 omgevingsbewust zijn  

 sensitiviteit 

 assertiviteit 

 overtuigingskracht 

 reflectief vermogen 
 

Doelgroep 
Mensen die hun lichaamstaal optimaal willen benutten om hun boodschap kracht bij te zetten. 

 
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. Hierbij informeert u de 

trainer over één of meerdere cases. U krijgt het lesmateriaal en de achtergrondinformatie vooraf 
toegezonden. Tijdens de training oefent u de aangeleerde communicatietechnieken in rollenspelen. Aan 

het einde van de training heeft u een actieplan opgesteld met te ondernemen activiteiten om 

lichaamstaal blijvend 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: 1 dag 

tijden: 9.30 – 17.30 uur 
aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 

kosten: €   495,- all in, exclusief BTW  
 


