
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw:  

Avond Seminar Vitaliserend communiceren 

Tijdens deze workshop leert u hoe 

(lastige) communicatie met de 

ander en uzelf ook zonder stress 

kan.  

Door anders te communiceren kunt 
u zich vitaler en gezonder voelen 

en meer begrip en verbinding 

ervaren.  

Een hartverwarmende en 

levensverrijkende workshop voor 

iedereen die inzicht wil hebben in 

energiegevers en –vreters,  

kennis wil maken met Geweldloze 

Communicatie en waarde(n)vol wil 

communiceren. 

 
Prijs: 10 euro 

Van 19.30 uur tot 21.30 uur 

Informatie en aanmelden:  
info@vitaliserendcommuniceren.nl 
 

Ook geschikt als opfrisser voor oud 

cursisten VC / GC 

School voor Vitaliserend Communiceren 

de eerste nieuwsbrief van de 

School voor Vitaliserend 

Communiceren. Wij hebben veel 

te vertellen over de ontwikkelingen 

binnen de School van Vitaliserend 

Communiceren en de uitbreiding 

van ons aanbod.  

We willen graag nog meer mensen 

kennis laten maken met 

vitaliserend communiceren. 

Alstublieft, 

Daarom zouden we het erg op prijs 

stellen als u deze nieuwsbrief 

doorstuurt naar uw kennissen en 

collega’s. Misschien is er in uw 

kennissenkring wel iemand die 

behoefte heeft aan een andere 

manier van communiceren. Meer 

energie vanuit verbinding, minder 

vanuit conflict. 

Wij houden ons van harte 

aanbevolen! 

 

‘Meer energie 

vanuit 

verbinding, 

minder vanuit 

conflict’ 

 

Anja Nekeman en Martijn Ceelen 

 

Agenda najaar 2011 

 
Vitaliserend communiceren 

Avond Seminar NIEUW 

Maandag 3 oktober  2011 

     Driebergen 

Dinsdag 4 oktober 2011 

     Gouda  

 

Vitaliserend communiceren 

in één dag 

Vrijdag 28 oktober 2011 

    Gouda NIEUW 

Vrijdag 4 november 2011 

     Driebergen 

 

Vitaliserend communiceren 

Verdieping (2 dagen) 

Vrijdag 11 november en  

Vrijdag 18 november 2011 

     Driebergen 

 

www.vitaliserendcommuniceren.nl 

mailto:info@vitaliserendcommuniceren.nl?subject=Aanmelding%20Seminar
http://www.vitaliserendcommuniceren.nl/school/training.html
http://www.vitaliserendcommuniceren.nl/
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Colofon 

Nieuwsbrief nr 1- 2011 

 

Informatie en aanmeldingen: 

www.vitaliserendcommuniceren.nl 

 info@vitaliserendcommuniceren.nl 

 

Anja Nekeman 

M 06 50 60 20 57 

Martijn Ceelen 

M 06 55 74 89 64 

 

Opmaak nieuwsbrief 

 Anouk Dijkstal Marketing en Media 

 

Hiermee wil de School voor 

Vitaliserend Communiceren voor 

nog meer mensen bereikbaar zijn.  

  

Uitbreiding locaties workshops 

Naast een aanbod van workshops 

in de regio Driebergen zijn er vanaf 

dit najaar ook workshops in de regio 

Gouda.  

Van conflict naar een vitaliserende dialoog 

Hoe ervaart u nu uw communicatie, op uw werk en privé?  In lastige situaties: 

met klanten, uw partner, een collega? Hoe maakt u hierbij gebruik van 

Geweldloze Communicatie? Bent u inmiddels aan een verdiepende 

opfrisser toe? Na  deze tweedaagse workshop heeft u volop nieuwe 

vaardigheden om geweldloze communicatie integraal in te zetten in uw 

dagelijkse contacten.  En u bent zich nog meer bewust hoe communicatie 

uw vitaliteit  beïnvloedt. 

Prijs: 170/250 euro (excl. Lunch) particulier/zakelijk 

Van 10 uur tot 17 uur (2 vrijdagen) 

Informatie en aanmelden:  info@vitaliserendcommuniceren.nl 

 

 

‘Van conflict 

naar een 

vitaliserende 

dialoog’ 

Vitaliserend communiceren, verdieping 

workshops 

Vitaliserend Communiceren met hulp van  uw 

iPhone en HTC of Samsung smartphone 

De School voor Vitaliserend 

Communiceren biedt toegang tot 

diverse gereedschappen en 

oefeningen, gebaseerd op het model 

voor geweldloze communicatie en 

gerelateerde theorieën, om uw leven 

en dat van uw omgeving op een 

hartverwarmende wijze te verrijken.  

Met deze apps heeft u de theorie zo bij 

de hand en kan u naar aanleiding van 

de op dat moment spelende 

waarneming, vraag, behoefte of  

 iGCCheckIn  

app, beschikbaar in 

de iPhone store en  

android market 

 

 

 NVC Check-In 

app, available in iPhone 

store and android 

market (english version) 

  

 

 

gevoel met behulp van de app op de 

door u gewenste manier 

communiceren. 

Klik op de afbeelding voor meer 

informatie. 

 

http://www.vitaliserendcommuniceren.nl/
http://www.vitaliserendcommuniceren.nl/
mailto:info@vitaliserendcommuniceren.nl
mailto:info@vitaliserendcommuniceren.nl?subject=Aanmelding%20Verdieping
http://www.vitaliserendcommuniceren.nl/school/igccheckin-info.html
http://www.vitaliserendcommuniceren.nl/school/igccheckin-info.html
http://itunes.apple.com/us/app/igccheckin/id409908144?mt=8
http://www.androidzoom.com/android_applications/communication/igccheckin_pjgo.html
http://www.androidzoom.com/android_applications/communication/igccheckin_pjgo.html
http://www.vitaliserendcommuniceren.nl/school/igcheckin-icon512x512.png
http://www.vitaliserendcommuniceren.nl/school/igcheckin-icon512x512.png
http://www.vitaliserendcommuniceren.nl/school/nvc-check-in-info.html
http://www.vitaliserendcommuniceren.nl/school/nvc-check-in-info.html
http://itunes.apple.com/nl/app/nvc-check-in/id430697366?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/nvc-check-in/id430697366?mt=8
https://market.android.com/details?id=nl.iconsultancy.invccheckin
https://market.android.com/details?id=nl.iconsultancy.invccheckin

