
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geweldloze Communicatie Festival * 
10-12 februari 2012 Rotterdam 

Van 10 t/m 12 februari vindt in het centrum Djoj het vierde Geweldloze 

communicatie festival plaats. Onder het motto ‘hartelijk gecommuniceerd’ 

wil het festival bijdragen aan inspiratie, verbinding en groei. Tijdens dit festival 

verzorgt de School voor Vitaliserend Communiceren twee workshops.  

 

VC: energievreters en energiegevers in communicatie 

Leer hoe (lastige) communicatie met de ander en jezelf ook zonder stress 
kan. U voelt zich hierdoor vitaler en gezonder en bereikt meer begrip en 

verbinding. Een hartverwarmende en levensverrijkende workshop voor 

iedereen die kennis wil maken met Geweldloze Communicatie,  inzicht wil 

hebben in energiegevers en -vreters en waarde(n)vol wil communiceren. 

 

Transformerend Coachen: gevorderden 

Je leert door een transformerende coach oefening hoe je energievreters om 

kan zetten in energiegevers. Door dit coachend toe te passen kan je leren 

om naar de kern te gaan van wat er speelt. Dit draagt bij aan meer energie 

en een vitaler leven.  

 

Informatie en inschrijven kan op www.geweldlozecommunicatiefestival.nl 

School voor Vitaliserend Communiceren 

Hierbij ontvangt u de tweede 

nieuwsbrief van de School voor 

Vitaliserend Communiceren. We 

zijn 2012 goed gestart met een 

nieuw aanbod, een vernieuwde 

website en het vooruitzicht op 

certificering.  Zowel Anja als Martijn 

zijn op weg om dit jaar 

internationaal gecertificeerd te 

worden door de CNVC in de 

 
Verenigde Staten. Met deze 

certificering wordt de kwaliteit van 

onze trainingen bevestigd. Maar 

het vervult ook onze behoefte om 

bij te dragen aan meer vrede in de 

wereld. Het draagt bij aan onze 

persoonlijke ontwikkeling vanuit het 

gedachtegoed en we hebben 

aansluiting bij de internationale 

organisatie zodat we elkaar 

versterken. 

‘Ook bijdragen  

aan meer vrede in 

de wereld’ 

 

Anja Nekeman en Martijn Ceelen 

 

Agenda voorjaar 2012 

 
VC Intro: Energiegevers en 

nemers in Communicatie*  

Za. 11 februari 2012 Rotterdam 

 

VC Thema: Transformerend 

coachen*  

Zo. 12 februari 2012 Rotterdam 

 

Module BCoach** 

Do. 8 en 15 maart Driebergen 

 

Vitaliserend communiceren 

Intro Avond  

Di. 20 maart 2012 Gouda  

Ma. 4 juni 2012 Doorn  

 

Vitaliserend communiceren in 

één dag 

Do. 16 februari 2012 Driebergen 

Do. 5 april 2012 Gouda 

 

Opvoeden in balans 

Do. 21 juni 2012 Driebergen 

 

Verbinding in organisaties  

Vrij. 11 mei 2012 Gouda 

 

VC ARRANGEMENT 9 daagse*** 

verbindende zeilreis 

Ma. 13 aug. 2012 Zeeland 

Do. 16 aug. 2012 Zeeland 

 

 

www.vitaliserendcommuniceren.nl 
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Colofon 

Nieuwsbrief nr 2- 2012 

 

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 

 

In het programma zijn 9 bijeenkomsten 

(individueel of groep), mogelijkheid tot 
maandelijkse e-coaching via Skype of 

email en een browser app voor desktop 

of telefoon inbegrepen.  

 

Voor meer informatie kan je terecht op 

www.vitaliserendcommuniceren.nl of  

contact opnemen met Martijn of Anja. 

 

Particulier:  995,- incl. BTW 

Zakelijk: 1250,- excl. BTW  

 
Arrangement “Van overzicht, via inzicht naar uitzicht” 
 

 
Arrangement “Van overzicht, via inzicht naar uitzicht” 
 

 

9 daagse *** 

 

Ben je er echt aan toe om eens flink 

door te pakken of het roer echt om te 

gooien. De School voor Vitaliserend 

Communiceren biedt nu ook een 

arrangement. U volgt een 

jaarprogramma dat uit zowel 

individuele als groepselementen is 

opgebouwd.  In een relatief korte tijd 

maak je je alle facetten van 
geweldloze communicatie eigen en zal 

er een blijvende verandering plaats 

vinden. 

Misschien is het je niet ontgaan. We zijn volop bezig met het vitaliseren van 

onze website. Naast een verfrissende vormgeving is er veel extra informatie te 

vinden, waaronder de uitgangspunten van vitaliserend communiceren  en 

geweldloze communicatie en alle achtergrondinformatie.  

De website wordt nog verder uitgebreid met handige en nuttige informatie, 

oefeningen en nog veel meer.  ‘Van overzicht, via 

inzicht naar uitzicht’ 

Nieuwe website: www.vitaliserendcommuniceren.nl 

500 gebruikers  van de (N)VC Apps 
Nieuw : de VC Balans check App  

Al meer dan 500 mensen gebruiken de door de School voor Vitaliserend 

Communiceren beschikbaar gestelde (N)VC Apps. Nieuw is de VC Balans 

Check App. Deze App is beschikbaar voor Android, Iphone EN Desktop. Zo heb 

je altijd overzicht in je behoeften als energiegevers EN energievreters.  

Klik hier om de Apps down te loaden. 

Social media 

 

Module BCoach** 

To become coach… to be coach 

 Deze nieuwe tweedaagse training is in samenwerking met BCoach speciaal 

ontwikkeld voor praktiserende coaches.  

Tijdens de training kom je een flinke 

stap verder in je communicatie-

vaardigheden. Je krijgt adequaat 

gereedschap om onder woorden te 

brengen wat er eigenlijk speelt achter 

het verhaal. Je ervaart aan den lijve 

de impact van werkelijk empathisch 

luisteren tegenover adviseren. Je leert 

hoe krachtig het is om (de coachee) 

terug te geven welke behoefte 

actueel is. Door het besef dat die 

behoefte door vele strategieën vervuld 

kan worden kan de coachee zelf 

verantwoordelijkheid nemen voor de 

gewenste verandering en groei. 

 

Een introductie op deze training vindt 

plaats tijdens het geweldloze 

communicatie festival in de workshop 

Transformerend Coachen. 

 

Op verschillende social media is de School voor Vitaliserend Communiceren 

actief. Volg ons op Twitter (Vitcommun), wordt lid van onze Facebookpagina 

en/of wordt lid van onze Linked In Group (in oprichting).   

http://www.vitaliserendcommuniceren.nl/
http://www.vitaliserendcommuniceren.nl/
mailto:info@vitaliserendcommuniceren.nl
http://www.vitaliserendcommuniceren.nl/arrangement
http://www.vitaliserendcommuniceren.nl/
http://www.vitaliserendcommuniceren.nl/school/tools.html

