
Workshop ‘Anderen laten 
schitteren’ 

dinsdag 27 maart 13.30 - 17.30 uur
Zwanenhof in Zenderen

O, nee hè… wordt 
het echt spelen?

Mijn wethouder geeft 
al van zichzelf licht

En wanneer mag 
ik zelf schitteren?

Schitterend!

Zo, dus de 
Zwanenhof 

blijft bestaan.mooi, binnen 
werktijd!

Zwanenhof workshops
‘In mei 2009 begon ik met het organiseren van workshops voor communicatieprofessionals 
in het oosten. Het concept: een actueel en uitdagend onderwerp, een echte ‘crack’ op dat 

gebied als gast, prettige plek in de regio en betaalbare prijs. 
Mijn doel: kennis en werk-plezier met vakgenoten hier in de buurt te delen.’ 

Kijk op www.marjanengelen.nl waar de zes eerdere bijeenkomsten over gingen. 

Schitteren?
Schitterend!



Kosten en opgave
€ 110,- per persoon en € 175,- (ex BTW) als je met twee personen uit één organisatie komt. 
Opgeven kan via ‘contact’ op www.marjanengelen.nl. Na aanmelding krijg je een bevestiging,  
routebeschrijving en factuur. Bij verhindering kun je een collega afvaardigen. 

Organisatie en informatie
Marjan Engelen Communicatie www.marjanengelen.nl, tel. 06 - 29 01 81 82, mail@marjanengelen.nl

Anderen laten schitteren… daar zijn wij communicatieadviseurs heel goed in. Door ze in het spotlicht te 
zetten, door de kernboodschappen zorgvuldig te formuleren, door de juiste content aan te leveren, door 
details en zorgvuldig georkestreerde processen. En toch…uiteindelijk moet de ander de echte  
communicatie prestaties leveren, in het contact met de klant, de medewerkers, de burgers, de stake-
holders. Hoe zorg je nou dat zij schitteren in hun rol en tegelijkertijd het organisatiedoel en –imago voor 
ogen houden? Daar zijn coachings- vaardigheden voor nodig. En die zitten niet als vanzelfsprekend in 
onze achterzak. 

Herken je dit?
•	 	Je	had	de	informatie	nog	zo	goed	aangeleverd…	en	toch	weet	hij	het	gesprek	met	die	buurtbewoners	

te verknallen. 
•	 	In	een	één	op	één	gesprek	komt	zij	zo	prettig	en	rustig	over,	waarom	wordt	het	dan	ineens	zo	formeel	

als zij op het podium staat? 
•	 	Was	het	zijn	allereerste	optreden	als	personeelsdirecteur	en	dan	vergeet	ie	dat	het	eigenlijk	alleen	

draait om vertrouwen. Die slechte boodschap komt later wel. 
•	 	Een	prachtige	nieuwjaarstoespraak,	dat	wel,	maar	volgens	mij	zit	er	meer	power	in	die	vrouw.	Hoe	kan	

ik die nou aanboren?
•	 	Met	kromme	tenen	zat	ik	achterin	de	zaal,	die	projectleider	heeft	totaal	geen	overwicht	op	deze	groep	

buurtbewoners.

Workshop
In	de	workshop	willen	we	je	laten	kennismaken	met	het	gereedschap	van	de	coach.	
We	gaan	onder	leiding	van	Judith	Budde	interactief	aan	de	slag	met		eigen	praktijksituaties	als	‘leer- 
materiaal’. Daarbij zul je zien en ervaren wat het verschil in effect kan zijn als je een coachende stijl kiest 
in plaats van een louter adviserende aanpak. We praten ook door over de vraag wanneer je nou voor de 
ene en wanneer voor de andere aanpak kiest. 

Je gaat naar huis met:
•	 Een	waardevolle	uitbreiding	van	je	repertoire	als	communicatieprofessional.
•	 	Antwoord	op	de	vraag	HOE	je	die	coachende	rol	kunt	invullen,	welke	tools	je	daarvoor	kunt	gebruiken.
•	 Zicht	op	de	factoren	die	van	belang	zijn	bij	het	kiezen	voor	de	ene	of	de	andere	rol.		
•	 En	een	verse	dosis	inspiratie	rijker!	

Judith Budde
Judith	Budde	(neerlandica	en	voorlichtingskundige)	is	sinds	1987	actief	als	coach	en	trainer.	Zij	ontwik-
kelt en geeft opleidingen voor coaches, in het verleden onder meer bij Schouten en Nelissen, nu al ruim 
tien	jaar	vanuit	Het	Balkon	in	Vasse	waarvan	zij	directeur	is.	Judith	is	auteur	van	diverse	boeken:	‘Ik	
(k)en mijn ikken’ over de methode voice dialogue in coaching; ‘Drama in bedrijf’ over het gebruik van 
speelse werkvormen bij coaching en training. Als voormalig docent op de Communicatie C opleiding, 
kent zij ons vak goed. Meer over haar activiteiten is te vinden op www.hetbalkon.nl 


