
WORKSHOPS 

Als je liegt moet je op je 

lichaamstaal letten. Vol-

gens velen bewegen 

leugenaars meer vanwe-

ge zenuwen  Niets van 

waar! Bedriegers zitten 

minder vaak aan hun 

neus en bewegen min-

der met hun handen en 

voeten. Zij forceren zich  

juist om rustig over te 

komen... 

- Universiteit van Bergamo 

In dit overzicht 

 Workshop: “Leer Liegen” 

 Workshop: ‘Waarom be-

grijp je me niet?’ 

 Workshop: ‘Beïnvloeden 

zonder Macht’ 

Micro-expressies 

Workshop: ‘Leer Liegen’  

Iedereen liegt. Echt waar. Maar niet iedereen liegt even vaak, en niet iedereen doet 

het even goed. Voor de leerlingleugenaar daarom de workshop: ‘Leer Liegen’. In 

deze workshop leert u de kneepjes van het liegen en misschien nog wel belangrij-

ker...Hoe u vat krijgt op alle signalen die met liegen in verband staan, hoe deze te 

interpreteren en hoe hier vervolgens mee om te gaan om de leugenaar te ontmas-

keren. Deze workshop is voor veel verschillende doelgroepen geschikt.  

Doel 
Tijdens deze workshop leert u makkelijker informatie op waarde inschatten en 

wordt u sensitiever in interactie met anderen.   

Werkwijze 
De workshop start  met een leugenquiz. Wat weet u al over het vertellen van leu-

gens?  Daarna gaat u in kleine groepjes een oefening doen waarin u een verhaal 

vertelt gebaseerd op de waarheid of juist niet. De andere deelnemers proberen dit 

te achterhalen door goed te observeren en vragen te stellen. Naar aanleiding van 

deze oefening worden de belangrijkste ‘hotspots’  toegelicht. De tweede helft van 

de workshop richt zich op het herkennen van micro-expressies (kleine uitdrukkin-

gen in het gezicht). Micro expressies herkennen is de beste manier om snel een 

inschatting te maken van iemands verhaal. We werken hierbij met een computer 

test en video fragmenten van o.a. Bill Clinton, Lance Armstrong, Joran van der 

Sloot e.d..  
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Workshop: ‘Waarom begrijp je 
me niet?’ 
Mensen overtuigen, weerstanden overwinnen en betrokkenheid bevorderen kan 

een lastige opgave zijn. Waarom vindt u bij de ene persoon moeiteloos aansluiting 

en loopt de communicatie met de ander zo stroef? In de workshop ‘Waarom be-

grijp je me niet?’ leert u effectiever te communiceren. U wordt zich bewust van uw 

eigen stijl en leert tijdens deze praktische workshop uw flexibiliteit vergroten. Met 

als doel: een 'klik' met iedere klant en/of collega ! 

Doel 
U bent zich bewust van uw eigen stijl van communiceren met de bijbehorende 

sterke en minder sterke kanten en u herkent de communicatiestijl van anderen. U 

vergroot u communicatieve flexibiliteit en maakt hierdoor beter contact en u heeft 

meer impact op anderen.. 

Werkwijze 
U vult aan het begin van de workshop een gedragsstijlen test in. De theorie wordt 

op praktische en interactieve wijze uitgelegd met hulp van een professionele trai-

ningsacteur. We werken met veel herkenbare situaties uit de praktijk zodat u di-

rect het geleerde kan toepassen. De workshop levert vele tips en adviezen op en 

is daarnaast herkenbaar en leuk om mee te maken ! 

Professionele 
Trainingsacteurs 
 

Deelnemers aan deze work-
shop ervaren de rollenspelen 
vaak als zeer verhelderend en 
persoonlijk. U krijgt praktische 
handvatten voor het verbete-
ren van uw communicatieve 
vaardigheden in een open 
sfeer. Maatwerk geleverd door 
de trainer samen met de ac-
teur. 

Communicatiestijlen 

Ieder heeft een eigen stijl... 



Wederke-

righeid 

Doe iets voor een 
ander en de ont-
vanger voelt zich 
verplicht iets terug 
te doen. Het gaat 
om geven en ne-
men. Voor wat, 
hoort wat. Het prin-
cipe van wederke-
righeid draait om 
de onderlinge ver-
plichting om een 
gift te beantwoor-
den met een tegen-
gift. Het moet wel 
betekenisvol, on-
verwacht en per-
soonlijk zijn. Het is 
één van de 6 beïn-
vloedings-'wapens' 
van Cialdini.  

Kadootjes geven is volgens Cialdini heel slim... 

Workshop: ‘Beïnvloeding zonder 
Macht’ 
Een groot deel van uw werk bestaat uit het overtuigen van anderen van uw plannen en/

of ideeën.  Maar er is vaak een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Hoe zorg 

je ervoor dat er naar u wordt geluisterd en uw adviezen impact hebben?  Ook als u 

geen formele machtpositie heeft om op terug te vallen? In deze workshop leert u hoe.  

Doel 
In deze workshop wordt u bewust welk beïnvloedingstijlen u vaker of juist minder vaak 

gebruikt. Daarnaast leert u welke combinaties van beïnvloedingstijlen in uw situatie het 

meest effectief zijn. Ook bent u in staat zich te wapenen tegen ongewilde beïnvloeding 

door anderen. 

Werkwijze 

Aan de hand van herkenbare situaties reflecteert u met uw mede deelnemers en wis-

selt u ervaringen en best-practices uit. Daarnaast leert u welke beïnvloedingstijlen u 

kunt inzetten en hoe u aan overtuigingskracht kunt winnen. Ondersteunend hierbij is de 

theorie van Cialdini en Yukl. De theorie geeft u inzicht in hoe u anderen kunt  laten be-

wegen en hoe u  bewust en/of onbewust anderen kan beïnvloeden.  



Contact  

Neem voor meer informa-

tie over onze workshops 

telefonisch contact met 

ons op.   

In Training 

Erasplaats 19 

5046LB Tilburg 

06 24675415 

info@in-training.nl 

Bezoek onze website op 

www.in-training.nl 

In Training 
In Training verzorgt trainingen op het gebied van commercie, communica-

tie en management. 

 

De trainingen worden op maat gemaakt voor uw organisatie. Ze zijn geba-

seerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. De vertaling van de the-

orie naar de dagelijkse praktijk is een kunst waarmee In Training zich on-

derscheidt van andere bureaus. 

 

In Training verzorgt trainingen ook in het Engels.  

In Training: Psychologie in Praktijk 


