Linguacom verzorgt trainingen en coachingsprojecten waarbij
effectieve communicatie en gedrag de sleutel zijn voor de groei van
het persoonlijke welzijn, van jezelf en dat van anderen.

‘ Waar gelachen wordt komt geluk
graag binnen.’
Mahatma Gandhi

Linguacom

Velen van ons zijn op zoek naar balans in hun leven, controle
over hun emoties. Een positieve levenshouding brengt moed en
vertrouwen. Succesvolle mensen bezitten de moed om keuzes te
maken en doelen te stellen. Zij maken hun eigen plan voor het leven
en accepteren niets anders dan wat goed voor hen is.

Zij verstaan de kunst om een wereld te creëren waar anderen
graag deel van uit willen maken. Voor ieder van ons wordt het leven
waardevoller en krijgt meer inhoud, wanneer je het kunt delen
met anderen.

Linguacom is een jong en dynamisch
bedrijf dat in haar trainingen, cursussen en
workshops de maatschappelijke tendensen
en stijlen verwerkt waardoor deelnemers
onmiddellijk op béwuste en ónbewuste
wijze geïnspireerd raken.
Hierdoor herkent men snel de effectieve
strategieën om doelen te bereiken en
processen te veranderen of aan te passen.

Mensen zijn je grootste bron: een gezichtsuitdrukking, een stem.
Uitstraling en gedrag bepalen voor het grootste deel het effect van
communicatie.
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Een kwestie van Spreken

Inspireren
Het zijn niet de dingen die in ons leven gebeuren, maar hoe wij erop reageren wat ons
gelukkig of minder gelukkig maakt.
Elk mens heeft een comfortzone, waarin het leven bijna als vanzelf gaat en er weinig ruimte
bestaat voor verandering. Het staat vast dat wanneer je meer creativiteit, enthousiasme en
passie als vaste ingrediënten aan je leven toevoegt, je meer geluk en succes ervaart.
Vaak zitten we vast in denk- en leefpatronen, waar we liever niet in zouden willen zitten.
Mensen verstaan wel de kunst allerlei plannen in het hoofd te maken om ze daar vervolgens
ook te laten! Het uitdragen van een boodschap, je presenteren met energie en passie is voor
velen een uitdaging.

Creëren
De werkelijke sleutel naar een nieuwe periode, voor mensen die meer willen dan het gewone
of de gulden middenweg, die kiezen voor het allerbeste, heeft Linguacom een meerdaagse
training ontwikkeld, ‘Persoonlijke groei en Uitdagingen’, waarbij nog meer het gebruik van
creativiteit en effectieve strategieën én de emotionele ontwikkeling gestimuleerd wordt.
Wanneer er met meerdere mensen samen wordt gewerkt, is het belangrijk dat er een
onderlinge band bestaat. Om een hecht team te kunnen vormen, zijn aspecten als vertrouwen
en respect, verantwoording, uitdaging en motivatie herkenbare sleutelbegrippen.
Vanuit deze visie ontwikkelt Linguacom inspirerende ‘In-company trainingen’, specifiek voor
en afgestemd op het bedrijf en haar uitdagingen.

Als leidinggevende heeft men graag de beschikking over vaardigheden die het mogelijk
maken mensen te motiveren en te inspireren, om aldus de continuïteit van de onderneming te
waarborgen. Het staat vast dat níet materiële zaken een grotere rol spelen om betrokken en
gemotiveerde medewerkers te krijgen en te behouden.
In de moderne bedrijfsvoering staan mensen en processen centraal. Men is naarstig op zoek
naar manieren om waardevolle krachten aan het bedrijf te binden. Het is gebleken dat een
mensgerichte leiding een onmiddellijke en blijvende uitwerking heeft op de betrokkenheid
van medewerkers en daarmee een positieve uitwerking op o.a. het ziekteverzuim. Door meer
aandacht te besteden aan de innerlijke wereld van de medewerkers en wat hen werkelijk
beweegt, zorgt men voor een groter emotioneel welzijn.
Linguacom verzorgt meerdaagse trainingen voor leidinggevenden waarbij ‘Communicatie en
Waarden gedreven leiderschap’ centraal staan.

Om kennis te maken met de mogelijkheden en de processen van persoonlijke groei en
ontwikkeling, creativiteit en passie heeft Linguacom de workshop ’Effectieve communicatie
en Persoonlijke performance’ ontwikkeld.

‘Je stopt niet met spelen omdat je
oud wordt. Je wordt oud omdat je
niet meer speelt.’
Anoniem

Motiveren

‘Geef ons kracht te verduren
wat niet veranderd kan worden,
de moed te veranderen wat
veranderd moet worden en de
wijsheid om het onderscheid
tussen beiden te kunnen maken.’
Oliver Hart

‘ Van waardering krijgt men
energie. Eén schouderklopje en je
kunt de hele wereld aan.’
Anoniem

