
 

 

Het is tijd om zelfverzekerd 
discussies te voeren…  
Het is tijd voor een betere voorbereiding en 
optimale participatie, acceptatie en implemen-
tatie. 

Waar sta jij, professional? 
✓ De discussie over een belangrijk besluit schiet alle 

kanten uit, maar niet de goede… 

✓ Iedereen bemoeit zich er maar mee en komt met 

suggesties of wensen, die zich slecht laten combi-

neren. Of gewoon nergens op slaan. 

✓ Sommige collega’s doen helemaal niet mee en jij 

vermoedt dat men het allemaal niet vertrouwt. 

Misschien vertrouw jij het zelf ook allemaal niet. 

✓ De messen worden geslepen, iedereen heeft een 

ander belang en straks gaat je hele project onder-

uit. 

✓ Je zit je op te vreten, maar je weet niet goed hoe je 

dit proces een goede kant op kunt sturen. 

✓ Je zelfvertrouwen kan wel een oppepper gebrui-

ken, zodat er naar je geluisterd wordt. 

 

Schrijf je in voor de training 
 

Jouw docent:  
Juliet de Barbanson 
 

Juliet de Barbanson ondersteunt am-

bitieuze professionals die hun vakbe-

kwaamheid willen uitbreiden en ver-

beteren.  In haar bedrijf De impact 

Regisseur is zij gespecialiseerd in het 

verbeteren van besluitvormingspro-

cessen. 

Juliet heeft zelf jarenlang ervaring 

met stroperigheid, ondoorzichtige 

processen en onduidelijke besluiten. 

Waar eerst de inhoud het belangrijk-

ste was, is dit in de loop van de tijd 

ontwikkeld naar een focus op het 

proces. Wat is belangrijk voor betrok-

kenen om te bereiken? Want het 

gaat om denken EN doen. 
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Training “Met meer zelfvertrouwen conflicten oplossen” 
Het kan menig professional wakker houden: hoe kom je in gezamenlijkheid tot een 

doeltreffend besluit? Hoe kom je überhaupt tot een goed besluit? Hoe word je wél 

gehoord, zodat jij weer goed werk kan afleveren? Werk waar je trots op kunt zijn? Jij wilt 

graag iedereen de kans geven om zijn bijdrage te leveren. Of jij wilt zélf een nuttige 

bijdrage leveren aan de werkvoorraad, de organisatie, een belangrijk beleidsproces of 

project. Want je wil graag goed werk afleveren. En gehoord worden als professional. Jij 

wilt gewoon goed bezig zijn. 

Direct verbeteringen aanbrengen 
Met deze training verbeter je direct elk besluitvormingsproces, ook de besluiten die jij 

zelf moet nemen. Je leert hoe je met meer zelfvertrouwen en aandacht voor ieders 

inbreng elke discussie kan voeren. Je zult zien dat er dan een onderbouwd en 

geaccepteerd besluit kan ontstaan. Een besluit die past bij de situatie. Een besluit dat 

enorm veel tijdwinst oplevert bij de uitvoering. Jij werkt met veel meer voldoening en 

zelfvertrouwen met je collega’s samen. En je krijgt ook nog eens betere besluiten.  

  

Schrijf je in voor de training 
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Succesvolle methode 
In deze training ga je onder meer aan de slag met het 

model Dynamische Oordeelsvorming®. Deze methode is al 

40 jaar een groot succes en duizenden mensen passen deze 

dagelijks toe in hun werkomgeving. Ook de modellen van 

onder meer Deep Democracy, NLP en conflicthantering 

komen aan de orde. Je leert de juiste vragen te stellen, 

zowel aan jezelf als aan de betrokkenen in een bepaalde 

situatie. Je leert ook om leiding te geven aan de situatie, 

zodat je ergens naar toe kunt werken. Jij weet voortaan 

hoe je escalatie en conflicten kunt voorkomen.  

 

 

 

Waarom zou je deze training volgen? 
De training is geschikt voor professionals op minimaal 

MBO+ niveau… 

1. Die hun vakkennis en competenties willen verbete-

ren en actief aan de slag willen met een effectieve trai-

ning. 

2. Die kennis en ervaring willen opdoen, die zij morgen 

in hun werk kunnen toepassen. Vandaag leren, mor-

gen mee aan de slag. 

3. Die soms moeilijke gesprekken moeten voeren en 

vervolgens knopen moeten (laten) doorhakken.  

Datum en locatie 
1 juni 2018 
 Utrecht 
De Training Met meer zelfvertrouwen 

conflicten oplossen wordt regelmatig 

gegeven op wisselende locaties door 

het hele land. Wil jij weten waar en wan-

neer de volgende studiemiddag plaats 

vindt? Kijk dan op de website van de Van 

Leijen Academie voor actuele data en lo-

caties. 

 

Kleine investering,  

groot effect! 
Geen BTW nodig. 

Deze training kost € 497, inclusief koffie 

& thee en studiemateriaal. Minimaal 6, 

maximaal 12 deelnemers per master-

class.  

Vol = vol! 

 

Leden van een expertgroep krijgen 10% 

korting. Twee weten meer dan één. Neem 

een collega mee en krijg 10% korting per 

collega.  

 

Liever bij jou in huis?  
Dat kan natuurlijk ook. Een training in 

jouw organisatie kost € 2.850, geen BTW 

nodig, maximaal 12 personen.  

 
Deelnemers van buiten de organisatie 
kunnen gewoon aanschuiven om de 
groepsgrootte aan te vullen. 
 
Organisaties die lid zijn van een expert-
groep krijgen 10% korting. 
 

De Van Leijen Academie is onderdeel van 

Van Leijen Overheidsrecht en deze is gere-

gistreerd bij het Centraal Register Kort 

Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom: 

bruto = netto; je betaalt geen btw over de 

training!  

 

 

Schrijf je in voor de training 
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4. Die graag les krijgen van een ervaren docent, die weet hoe het er aan toegaat in hun 

wereld. Die haar eigen ervaring meeneemt in haar trainingen. 

5. Die van elkaar en de docent alles willen weten en leren over hoe je conflicten han-

teert en escalatie kan voorkomen in de praktijk.  

6. Die ook wel snappen dat je niet na één dag een ander mens bent of zaken anders 

aanpakt. Die in één dag die zo belangrijke eerste stap willen zetten en daarna blijven 

oefenen. Want gedragsverandering kost tijd.  

7. Die zich kwetsbaar durven op te stellen in een beperkte groep van maximaal 12 

mensen om te oefenen. Want oefening baart kunst.  

 

 

Inschrijven 
Meld je aan via de website van de Van Leijen Academie: www.vanleijenacademie.nl.  

 

Contact 
Heb je vragen? Wil je graag wat meer informatie?  

Stuur dan een e-mail naar  

info@vanleijenoverheidsrecht.nl  

of bel 073 747 04 03.  

 
 
 

Van Leijen Academie is gevestigd in De Koffiebrandery 

Daviottenweg 40 | 5222 BH  ’s-Hertogenbosch 

T  073 747 04 03 

E  info@vanleijenoverheidsrecht.nl 

Schrijf je in voor de training 
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