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“Hé, het klikt!”
Om succesvol te kunnen makelen, dien je te beschikken over goede sociale 
vaardigheden. Vrijwel iedere makelaar heeft die. Je komt echter ook situaties 
tegen waarin het lastig wordt om je vaardigheden goed in te zetten. We helpen 
je de communicatieve processen helder te krijgen.

Ontwikkeld door: KliQ! 'ontwikkelingstrajecten voor de bewuste makelaar‘ door Nick Schmitz en Bart de Louw

Kijk op www.debewustemakelaar.nl 
voor cursusdata of neem direct contact op 
om losse sessies te plannen.

Prijs per dag  € 349,-
(exclusief 21% BTW)

info@debewustemakelaar.nl
Nick Schmitz: 06-4103 5537
Bart de Louw: 06-2880 3389

Level 2: “Hé, het klikt!”
Op deze dag wordt aandacht besteed aan het verfijnen en effectiever maken van je 
basiscommunicatie en je feedbackvaardigheden. Dit doen we door inzicht te bieden in 
denkstijlen. De mens neemt de werkelijkheid namelijk niet rechtstreeks waar, maar via de 
zintuigen. Vanuit het denken zitten hier filters op die ons helpen de complexe 
werkelijkheid te kunnen begrijpen. Deze zijn echter niet altijd even passend of effectief.

Inzicht hierin helpt je bij het zien van de 
verschillen en de overeenkomsten tussen 
jou en je gesprekspartner. Daarmee kun 
je de eigen communicatie doelgerichter 
afstemmen en inzetten. Mensen willen 
namelijk gezien, gehoord en gewaardeerd 
worden. Als jij aanvoelt welk niveau van 
communicatie hiervoor nodig is zorg je 
voor de vertrouwelijke basis van een 
goed gesprek, voor verbinding en voor 
samenwerking. De klant voelt zich niet 
enkel begrepen; hij begrijpt zichzélf 
beter.

Deze cursusdag is, als tweede level, onderdeel van de leerlijn De Bewuste Makelaar en kan 
eventueel als losse dag gevolgd worden indien je level 1 (dag 1) gedaan hebt. Je ontvangt 
wederom 6 studie-uren voor de NVM én voor het Vastgoedcert.

Een KliQ met de ander


