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WORKSHOP 
DE KUNST VAN HET VECHTEN

Doel en doelgroep
Deze workshop van 1 dag is bestemd voor 
individuen of groepen die hun communicatiestijlen 
willen verbeteren.

Individueel werk je vooral aan je eigen 
communicatie- en gedragsstijlen. In teamverband 
oefenen we met de onderlinge interactie en 
samenwerking. In deze settings ontpoppen de 
deelnemers zich vaak als veelkleurige 
communicator!

Het maximum aantal deelnemers is 12 personen. 
Bij individuele inschrijving wachten we tot het 
minimum van 8 personen is bereikt.

Deze workshop is fysiek voor iedereen mogelijk.

Resultaat
Je hebt na de workshop:
• Gevoel bij je ‘verborgen bestuurders’ en presentatie
• Inzicht in je grenzen en die van anderen
• Kennis van communicatiestijlen
• Meer communicatierepertoire om spanning te 

beteugelen
• Gevoel voor stijlen in een team 

Voorbereiding
Bij een groep doen we een zorgvuldige intake. Wat wil 
je bereiken bij je team? Met de bokshandschoenen 
aan zorgen we voor een interactieve workshop. 

Inleiding
Wat doe je als het spannend wordt in de 
communicatie? Als je flink ontregeld wordt. 
Welke houding neem je dan aan? Waar trek je 
een grens? 
Hoe maak je van een conflict een dialoog? 
Hoeveel kracht zet je in met behoud van de 
relatie? 

Dit zijn de thema's die je gaat ervaren met 
bokshandschoenen aan, in een aantal 
tweegevechten. Aanvallen en verdedigen. 
“(Aan)raken” en “ontwijken”. Imponeren en 
terugtrekken.
Wat doet andermans stijl met jou en herken je 
dat? 
Wat doet jouw stijl met de ander en ben je je 
daar bewust van? 

Deze workshop is interessant wanneer je je wilt 
bekwamen in communicatie (stijlen). Welke stijl 
past bij jou en wat wil je ontwikkelen? 
Stijlen als aansluiten, profileren of energie 
ontwikkelen zijn pas effectief als je het juiste 
“gevecht” aangaat.

Dat onderzoeken we al boksend! 
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Everybody has a plan until they get 
punched in the face

Visie
Management Expedition “organiseert” het 
gewenste leer- of veranderproces op basis 
van drie pijlers.

EXPLORE TO DISCOVER – zelfonderzoek 
door metaforen uit de buitenwereld naar 
binnen te halen.

EXPERIMENT TO FEEL – soms letterlijk en 
meestal figuurlijk mee op “expeditie” om ander 
gedrag te voelen.

EXCHANGE TO ACT – eerlijke uitwisseling 
en openhartige feedback die aanzetten tot 
actie.

Investering 
De investering voor deze workshop van 1 dag 
bedraagt € 570,- p.p. exclusief btw, inclusief 
accommodatie en lunch op een bijzondere 
locatie in het midden van het land.
Bij groepen wordt de benodigde voorbereiding 
apart bezien

Facilitators

Marike van Erp traint en coacht individuen en teams, waarin ze boksen inzet als middel om 
naar communicatiepatronen te kijken. Ze weet met haar kritisch oog en bevlogenheid mensen 
uit te dagen het individuele en gezamenlijke potentieel meer te benutten. 
Marike richt zich in haar werk op bemiddeling en conflicthantering, talentontwikkeling en 
groepsvorming. 

Piet Hoekstra is medeoprichter en consultant van People Plus Human Development. 
Daarnaast is hij verbonden aan SIOO, waar hij betrokken is bij de opleiding voor 
organisatieadviseurs. Zijn specialiteiten zijn verandermanagement, teamdynamiek en 
begeleiding van professionele vraagstukken middels consultatie. Piet werkt vaak als 
sparringpartner in situaties waarin verandering, samenwerking en vertrouwen centraal staan.
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EXPLORE TO DISCOVER

Zorgvuldig Scherp Bevlogen

Voor meer informatie of referenties belt of mailt u met Piet Hoekstra.

EXPERIMENT TO FEEL EXCHANGE TO ACT


