
EERLIJK EN OPRECHT MET 
OTHELLO
‘Dat je een schurk bent, een gladjakker, een pietluttige lafbek.’ Op 
het toneel kun je niet te lang om de hete brij heendraaien, dus 
Shakespeare is de lulligste niet als het gaat om feedback geven. 
veel van zijn personages zijn open en direct in hun communica-
tie en daar kunnen we van leren. 

Authentiek zijn speelt een sleutelrol in de stukken van Sha-
kespeare. In deze workshop leer je van de eerlijke Emilia, de 
oprechte Cordelia en zelfs een beetje van een gekke nar. 

Deze workshop geeft eerste hulp bij communicatie en is geknipt 
voor teams of groepen individuele medewerkers. Want commu-
niceren, feedback geven of slecht nieuws brengen is voor men-
sen vaak een opgave. In veel organisaties hebben wollig taalge-
bruik, conflictvermijding en managementterminologie daarom de 
overhand. Waarom zeggen mensen niet wat ze willen zeggen? 
Wat maakt dit zo moeilijk? Shakespeare weet waarom het lastig 
is om tegen je collega te zeggen dat zijn adem niet zo fris ruikt.

Welke communicatiestijl herken je bij jezelf en je collega’s? Hoe 
gebruik je dat inzicht? Wat als je ‘het’ gewoon zegt? Eerlijkheid 
is echt geen sukkel. Ontdek het Johari venster en leer concreet 
feedback geven. Begrijp wat er goed en fout kan gaan in com-
municatie en begrijp jouw rol hierin. Geen openheid? Hoezo niet?
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‘Wie eerlijk 
en oprecht is 

loopt gevaar’
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Duur: 2 uur
Kosten: v.a. 595 euro, exclusief BTW
Grootte van de groep: 5-10 personen

Maatwerk voor jouw organisatie is 
mogelijk. Deze workshop is uitste-
kend te combineren met een lunch, 
een borrel of als intermezzo tijdens 
(meerdaagse) vergaderingen. 

Je hoeft Shakespeare niet gelezen 
te hebben om van hem te kunnen 
leren. Iedere organisatie is immers 
een theater en elke medewerker 
heeft een rol. 

De inhoud van deze workshop is 
gebaseerd op het boek “Managen of 

niet, dat is de vraag’ dat in sep-
tember 2017 uitkwam bij uitgeverij 
Haystack. Klik op de afbeelding om 
te bestellen.

http://www.to-be.training
https://twitter.com/WiemerRenkema
https://www.managementboek.nl/boek/9789461262387/managen-of-niet-dat-is-de-vraag-wiemer-renkema?affiliate=6015

