
 

   

         Het eerste contact in werk en privé 

 

 

 

 

 

            Tekenaar Mark Schilders 

Wil je met meer gemak  

een PRAATJE MAKEN? 

op je werk 

met een onbekende collega bij de koffieautomaat, op een borrel 

in je privé 

gewoon op straat, op verjaardagen, met ouders op het schoolplein en in het café 

DAN IS DIT IETS VOOR JOU! 
 Kies voor de vorm die het beste bij je past 

- een workshop 1 tot 6 personen 

- een praktijktraining op locatie naar eigen keuze 

- een E-cursus met telefonische Coaching 

Schrijf je hier in  

Met de gratis follow-up of de E-cursus, ga jij het geleerde makkelijk in praktijk brengen. 

  

http://www.werkendbeter.nl/registreren/


 

 

 

Praktijktraining of workshop ‘Een Praatje Maken’ met follow up 
 

Deze workshop is op je persoonlijke leervraag toegespitst. We lopen op praktische wijze de 5 stappen 

van het PRAATJEMAKENMODEL© door. Contact zoeken, contact maken, praten, afronden en afscheid 

nemen. Oefeningen en een persoonlijke aanpak kleuren de dag. Tevoren lees je het boek ‘Een Praatje 

Maken’. 

 

Je gaat naar huis met meer vertrouwen in je zelf om contacten te leggen in werk en privé. Het is vaak 

lastig om in je eentje patronen te doorbreken, zelfs als ze niet meer functioneel zijn. Hiervoor is de 

(inbegrepen) follow up ontwikkeld, met mailtjes met praktijkopdrachten. Uit de praktijk blijkt dat 

deze mailtjes ondersteunend werken om stappen richting gewenst resultaat te blijven nemen.  

 

- Workshop € 394,-- pp max 4 - 8 personen 

Duur 1 dag  

Locatie te Nijmegen  

Gratis 30 dagen follow up e-training. 

 

- VIP 4 uur workshop € 394,--  

Neem gerust een tweede deelnemer mee voor maar € 95,-  

Locatie te Nijmegen  

Gratis 30 dagen follow up e-training en inclusief  ‘een Praatje maken’ waaier. 

 

- 2 uur praktijktraining op locatie naar eigen keuze (zoals bushalte, trein, netwerkborrel, 

schoolplein) € 225,-- We oefenen een specifiek onderdeel, je bent al bekend met de basis. 

Datum gezamenlijk te bepalen 

Exclusief aanbevolen literatuur boek ‘een Praatje maken’ en exclusief reiskosten vanaf Nijmegen 

 

 
E-training ‘Een Praatje Maken’ 
 
Je leest het boek ‘Een Praatje Maken’. In een telefonische coaching bespreek je persoonlijke vragen 

en worden de te nemen stappen verhelderd. Het is een ‘doe-E-training’ de 5 stappen van het 

PRAATJEMAKENMODEL© gebruiken we als leidraad. Gedurende de 30 dagen e-training word je met 

praktijkopdrachten ondersteund in de kunst van met gemak contact te leggen. 

 

- E-training met 2x telefonische coaching en het boek ‘een Praatje Maken’ € 195,-- 

 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW 
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Voor wie is het 

▪ Je weet niet waar je het over moet hebben tijdens informeel contact 

▪ Netwerken is voor jou en je werk belangrijk 

▪ Je neemt het je telkens voor, alleen puntje bij paaltje dan doe je het niet of het lukt maar half 

▪ Je hebt het idee dat je altijd interessant moet zijn, en deze gedachten blokkeren je 

▪ Voor je werk bezoek je regelmatig congressen en andere events. 

 
Inhoud 

▪ We lopen de 5 stappen van het PRAATJEMAKENMODEL© door die nodig zijn voor een praatje 

▪ Vanuit het motto: eerst de ervaring en dan de verklaring wordt actief geoefend 

▪ Met de gratis follow up of de E-training, ga jij het geleerde makkelijk in praktijk brengen 

▪ Het boek ‘Een Praatje Maken- contact leggen in werk en privé ’ van Marjolijn van Burik is de 

leidraad. 

 
Resultaat 
▪ Je stapt gemakkelijker op onbekende mensen af 

▪ Je weet een praatje aan te knopen en het gesprek gaande te houden 

▪ Borrels, etentjes, feestjes én een vreemde omgeving treed je met meer vertrouwen tegemoet 

▪ Je bent vaardiger in het ‘lezen’ van lichaamstaal en stemt je daaropaf. 

 

 

 

Ik ontmoet je graag, 

Miloushka Kronstadt,  

  

Bel mij gerust voor meer informatie, maken we eerst een praatje 0652326232 
Liever via e-mail je vraag stellen? Dat kan ook. Stel je vraag  
 
 

 
“Ik ben me bewust van mijn 

gedachten, en heb nu lef 

genoeg om erop af te tappen”. 

Erik ICT medewerker 

 
“Had ik dit maar eerder 

geweten, dan had ik meer lol 

gehad.”  

Linda  medewerker inkoop 

 
“Bij schroom, stap ik gewoon 

in mijn eigen training” 

Marjolijn van Burik  

psycholoog, trainer en coach  

http://www.werkendbeter.nl/contact/

