
 
 

LSX organiseert op  

dinsdag 12 + 19 januari 2016 
een opleiding 

 “Assertiviteit en positivisme” 
voor collega’s van uitvoerende of technische diensten 

 
 

Thema 
Regelmatig horen we dat collega’s van technische of uitvoerende diensten gefrustreerd zijn door de 
dagelijkse gang van zaken of door kleine incidenten. Een aangepaste opleiding kan helpen om 
frustraties op een gepaste manier te uiten en te leren omgaan met het ‘gezag’ van ploegbazen of 
diensthoofden.  Het kan ook een aanzet zijn tot meer positivisme voor het eigen werk en het 
verbeteren van het samenwerken met andere collega’s.  
 

Doelpubliek 
Collega’s van technische en uitvoerende diensten, al wie graag de omgang met collega’s en 
leidinggevenden op een aangenamer manier wil aanpakken. 
 

Inhoud 
Wat bedoelen we met assertiviteit? 
Assertiviteit draait om respect voor jezelf, maar ook voor de andere en voor de relatie tussen jou en 
de andere. 

 Assertiviteitsdriehoek 

 Assertieve boodschap 

 Hoe krijg ik een beter zicht op mijn eigen gedachten en emoties? 
Door onze gedachten en emoties onder controle te houden, kunnen we ook werkelijk 
assertief gedrag stellen.  
We leren dat een evenwichtig gevoel van zelfwaarde de sleutel is tot assertief gedrag 

 
Hoe reageer je assertief op je eigen werkplek? 
Respect hebben voor de relatie tussen jou en de andere betekent dat je: 

 feedback moet kunnen geven en ontvangen 

 respect moet hebben voor collega’s en leidinggevenden 

 instructies kan aannemen zonder tegenspraak 
We leren meer over: 

 non-verbale assertieve gedragingen  

 hoe reageren op boodschappen van leidinggevenden 

 zelf boodschappen durven geven en ontvangen 

 positief staan 

 voeren van een slecht nieuwsgesprek 

 klachten en bedenkingen correct formuleren 



 
 
 

Begeleiding 
Els Ory, trainer bij Impact nv. 

Praktische gegevens 
De opleiding heeft plaats op dinsdag 12 + 19 januari 2016 in het provinciehuis te Hasselt.  
Timing: 09.00 – 16.00 uur  
 

Deelnametarief 
320 euro/deelnemer. 
 

Inschrijven 
Voor 1 december 2015, via mail naar martine.geurden@plotlimburg.be.   
 
Let op: begin december bevestigen of annuleren we de inschrijvingen! 
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