
met goede
communicatie

elk succes
begint

Bij LifeKompas willen we mensen 
verbinden. Communicatie stelt ons 
enerzijds in staat om betekenisvolle 
relaties aan te gaan en op die manier een 
betere wereld te creëren. Anderzijds laat 
het ons toe om zoveel mogelijk uit het 
leven -en dus ook uit onszelf- te halen.

Goede communicatie ligt aan de basis 
van élk succes. Wij helpen we jou graag 
om deze te boeken! 

Een groeiproces is steeds een persoonlijk 
gegeven. LifeKompas tilt jou op een 
hoger niveau door je maximaal te 
ondersteunen bij het ontwikkelen van 
communicatieve vaardigheden, in 
overeenstemming met jouw doelstelling 
en behoefte.

Hoewel de drijfveren vaak professioneel 
van aard zijn, pluk je de vruchten ook op 
persoonlijk vlak. LifeKompas komt àltijd 
van pas!

communicatief salestraject
communicatief groeitraject
leiding geven
ontsporende communicatie
mindful communiceren
social media marketing

unieke combinatieformule waarbij mystery visits 
de basis vormen voor doelgerichte aanpak van 
werkpunten in functie van de ultieme klant- 
beleving

opleiding, training en coaching

communicatie, marketing,
sales en management

DiSCover everything we can offer you

jaartrajecten

shop-2-date

DiSC (specialisatie modules)

opleidingsmodules

persoonlijke coaching

verkooptechnieken
verkopen op hoog niveau
assertieve communicatie

verbale agressie
leiding geven

klachtenbehandeling
con�icthantering

presentatietechnieken
vergadertechnieken

timemanagement
onderhandelingstechnieken

e�ciënt netwerken
respectvol beïnvloeden

problem solving
telefonische prospectie

social media video marketing

in-company trainingen

LifeKompas is dé referentie wat betreft de DiSC 
kleurenmethodologie. Naast de universele 
training ontwikkelden wij gespecialiseerde 
modules voor de zorgsector, leidinggevenden, 
salesfuncties, etc...

Korte theoretische modules vormen
de basis van het groeiproces.

kennis

We ondersteunen maximaal tijdens het 
inoefenen. Actie leidt tot succes!

actie

Door van oefening een gewoonte te maken
vertaalt kennis zich in vaardigheden.

kunde

Serge
Dal Bosco

LifeKompas komt altijd van pas



We hebben niet alleen respect voor 
ieders eigenheid en comfortzone, maar 
kunnen daarnaast ook heel specifiek 
diversifiëren tijdens het inoefenen.

Een theoretische basis mag dan wel 
noodzakelijk zijn, communiceren leer je 
door het te doen.

Professionele ervaring uit verschillende 
sectoren maken onze cases realistisch, 
relevant en praktijkgericht!

Persoonlijke aanpak

Actiegericht

Rijke ervaring

Ruime toepassing

Geen studiedruk in de vrije tijd

Snelle resultaten

Onze vaardigheidstrainingen bewijzen 
hun nut zowel op persoonlijk vlak als 

binnen het professionele domein.

Het effectieve leren doe je tijdens de 
contactmomenten. Inoefenen doe je 

automatisch in de praktijk.

Kennis en inzicht zijn direct toepasbaar, 
aangezien we élke dag communicatie 
nodig hebben. Actie leidt tot succes én 

steeds hogere motivatie.

onze troeven,  jouw voordelen

LifeKompas

komt altijd van pas
LifeKompas

komt altijd van pas

Ik heb mijn collega leren zien als een
persoon met een andere voorkeurs-
gedragsstijl in plaats van een
ambetanterik... Sindsdien werken we
veel productiever samen, ik kan beter
met hem opschieten én beter op hem
inspelen!

Toen ik plots leidinggevende werd 
over mensen, die eerst mijn directe
collega’s waren, had ik zo mijn twijfels
of dat zou lukken. Ik had nooit
verwacht dat de impact van mijn
communicatie zo groot (én succes-
vol) zou zijn! 

Ik heb geleerd om véél meer
vanuit het standpunt van de klant
te denken. Sinds ik de ‘what’s in
it for you’ beter weet te 
benadrukken, zie ik maandelijks
mijn sales resultaten vooruit gaan.
Ik ben super blij!

Ik dacht steeds dat
er van nature met
pubers niet viel te
communiceren. Wat
een vergissing! De
relatie met mijn
plus-kinderen wordt
steeds beter!

WIJ
ZORGEN
ERVOOR

DAT
JE

ALTIJD
(JE)

GOESTING
KRIJGT!

www.lifekompas.be

hallo@lifekompas.be

+32 476 85 75 14

instagram.com/lifekompas

facebook.com/lifekompas.be

linkedin.com/in/sergedalbosco

LifeKompas is een onderdeel van
SDB training en consulting
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BTW BE 0578.901.938

Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen

jouw succes,  onze voldoening


