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Persoonlijke ontwikkeling. Teambuilding. Hei-sessies. Daar neem
je de tijd voor; dat doe je op comfortabele plek. Wij voegen daar een
extra dimensie aan toe: vakantiesfeer in de prachtige Dordogne!
Combineer het nuttige met het aangename Franse leven.
En laat ons het jou gemakkelijk maken…

Ons all-in concept
Etappe Dordogne verzorgt de sfeervolle omlijsting van je training, workshop, retraite of hei-sessie
in Frankrijk. Tijdens een uitgebreide intake bespreken we het doel van je activiteit en de inhoud
van het programma. Laat daarna de organisatie met een gerust hart aan ons over.
Etappe Dordogne regelt, afgestemd op je gezelschap:
Vlucht Rotterdam/Den Haag – Bergerac (1 uur en 20 minuten) | Vervoer ter plaatse
Passende accommodatie | Heerlijke maaltijden | Geschikte ruimte voor groepsbijeenkomsten
Excursie-/activiteitenprogramma
Tip:
Verwerk één van onze communicatieworkshops in je programma.

Speciaal interessant voor...
• Trainers, coaches en teams die een bijzondere plek zoeken voor hun training,
workshop of heisessie;
• Iedereen die (individueel of met een groep) tijdens een goedverzorgde vakantie
wat wijzer wil worden;
• Communicatieadviseurs, managers en bestuurders die eens rustig willen sparren.
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Hij: Ervaren communicatieadviseur/woordvoerder en trainer, oud-journalist.

Wie zijn wij?

Zij: Taaltrainer, geboren en getogen in Franrijk.
Allebei: Op-en-top Frans met een Brabants accentje, warm, gastvrij, flexibel en voortreffelijke
koks. We werken samen in een uitgebreid netwerk van trainers en coaches. Als je zelf trainer
bent, kun je onze faciliteiten gebruiken voor je eigen trainingen/workshops (groepen tot acht
personen). Een extra garantie voor maatwerk tot in de details.

Locaties
Het open, heuvelachtige deel van de Dordogne. Vlakbij de stad Bergerac waar Transavia
dagelijks in 1 uur en 20 minuten voor rond de 100 euro (retourprijs) naartoe vliegt vanaf vliegveld
Rotterdam/Den Haag.
Hier beschikken we over een paar prachtige woningen met wifi, zwembad en een prachtig
uitzicht op de omliggende natuur. De workshop-ruimtes zijn voorzien van alle nodige
communicatievoorzieningen, zoals wifi, beamer, flipover. De regio is een topgebied voor
toeristen door de prachtige natuur, het grote aantal pittoreske dorpen, archeologisch
interessante plekken en natuurlijk de culinaire hoogstandjes.

Workshops Kop Communicatie
1
Feedback geven
en ontvangen op het werk
Net zoals je telefoon, je computer en
je tablet, is feedback een belangrijk
‘instrument’ om je werk goed te kunnen
doen. Maar feedback geven en ontvangen is soms moeilijk en spannend.
In een workshop met veel humor in
een veilige omgeving leer je om stevig
en tegelijk collegiaal te spreken en te
luisteren. Duur: 2 dagdelen.
Resultaat: Je kunt op een evenwichtige
manier, rustig en met impact feedback
geven en ontvangen.

2
Crisiscommunicatie/woordvoering
Combineer mediatraining met het
verzamelen van bouwstenen voor je
crisiscommunicatieplan. Spannende
interviews voor de camera gecombineerd met interactieve theorieblokken.
Resultaat: Je bent goed voorbereid voor
als je organisatie ècht in moeilijk vaarwater komt. Voor: communicatieadviseurs, woordvoerders, managers en
bestuurders. Duur: 2-5 dagdelen

3
Video’s maken met je smartphone
Met een smartphone en de juiste apps maak je
binnen een handomdraai flitsende en professionele
videofilmpjes. In deze workshop leer je hoe.
Voor: groepen en individuele deelnemers
Duur: 2 dagdelen

5
Prima persberichten
Praktijkgerichte flitscursus waarin je leert wat een
goed persbericht is en hoe je dat kunt schrijven.
Voor: groepen en individuele deelnemers.
Duur: 2 dagdelen

4
Prima presenteren
Een helder verhaal overbrengen op een groep mensen is
een kunst. In deze workshop
besteden we aandacht aan
de inhoud van het verhaal,
de presentatietechniek en
aan de ‘durf’ die je als spreker
nodig hebt. Voor: groepen en
individuele deelnemers.
Duur: 5 dagdelen
Resultaat: je bent in staat om
een presentatie met impact
te componeren en (meer)
ontspannen voor het voetlicht
te brengen.

6
Communicatiecoaching
Ben je directeur, manager, P&O- of communicatieadviseur? Leg je vraagstukken en dilemma’s
op organisatie-/communicatiegebied voor in een
aantal ‘met-de-benen-op-tafel-gesprekken’.
Duur: 2-5 dagdelen Resultaat: Je gaat
geïnspireerd en met een tas vol oplossingen
terug naar huis.

8
Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?
Serie individuele coachingsgesprekken.
Voor: wie de weg zoekt naar een gelukkig
en bevredigend leven. Duur: 5 dagdelen
Resultaat: Je kunt beter gebruik maken van je
drijfveren, kwaliteiten en vaardigheden.

77
Succes begint bij jezelf:
kennismaking met het
enneagram
Leer jezelf en de mensen om
je heen beter kennen via het
enneagram. Workshop met
veel humor waar je individueel
of in teamverband aan kunt
meedoen. Duur: 2-5 dagdelen
Resultaat: meer zelfkennis,
beter samenwerken met
anderen.

9
Persoonlijke communicatie
Je bedoelt het zo goed, maar soms komt wat
je zegt of schrijft verkeerd over. Ontdek hoe dat
komt, welke dingen beter kunnen, krijg de juiste
tools en ga er mee aan de slag.
Voor: iedereen die wil werken aan zijn/haar
communicatie (individueel of in teamverband)
Duur: 2-5 dagdelen.
Resultaat: meer zelfkennis en meer inzicht in
hoe je prettig en effectief kunt communiceren.

10
Frans voor beginners
of gevorderden
Frans leren in Frankrijk.
Van een echte Française.
Met Franse mensen om je
heen. En met pain, vin en
Boursin binnen handbereik.
Dan moét je Frans binnen
no-time met rasse schreden
vooruit springen. Voor: groepen
en individuele deelnemers.
Duur: 5 dagdelen

Neem contact met ons op!
Wil je meer informatie? Zie je mogelijkheden voor samenwerking?
Jean-Louis en Sylvie Kop | 06 52794061 | info@kopcommunicatie.nl

