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Persoonlijk leiderschap. 

Neem de touwtjes in handen en onderneem actie. 

Insights Discovery & NLP-based. 

Iets voor jou? 

Deze opleiding is er voor jou als jij: 

• Inzicht wil in je natuurlijke gedragsstijl met bijhorende sterktes en uitdagingen 

• Je mentale belemmeringen en blokkades wil aanpakken 

• Resultaten wil behalen in wat je doet 

• Vrijer en blijer wil ondernemen 

• Wil loskomen van oude patronen 

• Wil weten waar je jezelf in kan verbeteren en hoe 

• Op een professioneel kruispunt staat 

• Inzicht wil in je communicatiestijl en -sterktes 

• Actie wil ondernemen maar nog wat drempels over moet 

 

 

What’s in it for you? 

Na de opleiding: 

• Heb je inzicht in je gedrags- en communicatiestijl 

• Ken jij je stijl van leidinggeven en samenwerken 

• Heb je een helder beeld van je waarden, visie en drijfveren 

• Heb je een hartig woordje gesproken met je interne criticus 

• Weet je hoe je je comfortzone kan blijven stretchen 

• Heb je zicht op je (nieuwe) doelen 

• Je onderneemt actie om deze doelen te bereiken 

Wat mag je verwachten van deze training met je team?  

• Persoonlijk Insights profiel van de teamleden en individuele bespreking hiervan. 

• Krachtige communicatie, verbondenheid en effectievere samenwerking 

• Ontdekken van individuele én gezamenlijke voorkeuren en de impact daarvan op de 

teamdynamiek en – prestaties 

• Strategieën aangereikt krijgen om beter om te gaan met collega’s met een andere 

communicatiestijl 

• De sterktes en blinde vlekken van je team ontdekken 
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• Heldere en specifieke actiepunten voor het hele team 

 

Wat krijg je: 

• Cursus 

• Je persoonlijke Insights profiel 

• Coaching  

• Onmiddellijk toepasbare tips en oefeningen 

Meer ROI dankzij opvolging en transfer 

Wat je leert, pas je ook echt toe. Na deze opleiding krijgt iedere deelnemer 4 weken na de opleiding 

elke week een tip-van-de week in de mailbox. De cursus staat boordevol tips en oefeningen die je 

ook nadien kan inzetten. Je krijgt ook een literatuurlijst en een lijst met relevante TED-talks mee. 

Op maat van uw medewerkers en teams 

Elk programma is uitgewerkt op maat van uw medewerkers en teams. De inhoud selecteren we 

samen met u. 

Maximaal 10 deelnemers in een dagopleiding heeft zijn voordelen: doorgedreven maatwerk, meer 

impact en de kans om extra rendement te halen uit uw investering.   

Om deze training extra kracht bij te zetten en jou nog meer inzicht te geven in jouw 

communicatiestijl, valkuilen en sterktes, vertrekken we vanuit jouw persoonlijke Insights Discovery 

persoonlijkheidsprofiel.  

Zo duiken we nog dieper in jouw aanmeldingsvraag en heb jij achteraf een stevig houvast om je skills 

verder mee te ontplooien en ontwikkelen.  

Wat andere klanten zeggen over hun training met Insights profiel: 

• “Het is alsof ik mijn handleiding lees, dit klopt gewoon” 

• “Nu begrijp ik waarom het soms zo botst met andere mensen, we hebben een andere 

communicatiestijl en dat is gelukkig niet onoverkomelijk. Ik weet wat de triggers zijn én hoe 

ik de communicatie beter kan aanpakken” 

• “Ik heb mijn profiel laten lezen door mijn leidinggevende, zeker het stukje ‘Hoe communiceer 

je het best met mij’. Ze herkende bijna alle punten. Hiermee gaan we verder aan de slag” 

• “Ik ben introvert, maar niet verlegen. Nu ik mijn sterktes hier zwart op wit lees, durf ik ze pas 

echt te benoemen als kwaliteiten en niet als een evidentie” 

 

Offerte en voorstel op maat 

Contacteer ons met uw vraag. We bezorgen u binnen de week een ontwerpprogramma en 

vrijblijvende offerte. 


