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INSIGHTS DISCOVERY® 
- Individueel traject: “persoonlijke ontwikkeling”- 

 

Met je persoonlijk Insights Discovery profiel en een 

uitgebreide profielbespreking krijg je inzicht in je 

persoonlijke sterktes, je valkuilen, je communicatiestijl, 

je mogelijke blinde vlekken en hoe anderen het beste 

met jou communiceren.  

Het biedt een sterke basis voor effectieve 

samenwerking en optimaal functioneren. Stefanie is 

Insights geaccrediteerd en combineert haar kennis als 

sprekerscoach met deze krachtige tool om het beste in 

jou naar boven te halen.  

 

Je krijgt: 

• Een verkennend gesprek waarbij we jouw doelen helder formuleren 

• Online of in de praktijk te Huldenberg. 

• Je persoonlijke Insights profiel: een uitgebreid verslag over jouw 

communicatiestijl, je sterktes en uitdagingen, tips voor efficiëntere 

samenwerkingen en inzichten voor een duidelijke groei in je persoonlijke leiderschap 

• Profielbespreking en coaching: 1,5 uur  

• Persoonlijke tips op maat die zullen dienen als leidraad voor de voorbereiding op je volgend 

sprekersmoment. Hiermee kan je onmiddellijk aan de slag gaan vol inspiratie en energie.  

• Wil je na dit traject graag nog eens samenwerken? Om een speech of presentatie voor te 

bereiden, bijvoorbeeld. Dat kan! Je kan aparte Boost-sessies inboeken. 

• Upgrade: Heb je honger naar meer? Dan kan je vlot overstappen naar het Persoonlijk 

Leiderschap of Sell Yourself traject. Je investering in je persoonlijk Insights Discovery® profiel 

brengen we dan gewoon in mindering. 

 

 

Iets voor jou?  

Deze training is er voor iedereen die: 

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

• De barrières voor effectieve communicatie wil aanpakken 

• Op zoek is naar strategieën voor interacties met tegengestelde typen 

• Op een professioneel kruispunt staat 

• Inzicht wil in je communicatiestijl en -sterktes 

• Bereid is om aan de slag te gaan met persoonlijke communicatieve uitdagingen 
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What’s in it for you? 

Na de training: 

• Heb je een krachtig instrument in handen om jezelf te 

ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. 

• Ken je je valkuilen en sterktes als persoon en als spreker 

• Kan je in je communicatie makkelijker afstemmen op anderen 

• Weet je hoe het komt dat je met bepaalde mensen niet 

makkelijk op dezelfde golflengte komt én hoe je hier iets aan 

kan veranderen 

• Weet je hoe je moeilijke gesprekken kan aanpakken en sturen   

 

De training: 

We vertrekken bij de opleiding vanuit jouw noden en vragen. 

Daarom helpt het als ik je vooraf al wat beter leer kennen. 

Dat gebeurt door een voorafgaand, verkennend gesprek. 

De theorie, tips en inzichten zijn praktisch en meteen 

toepasbaar. Je gaat vooral veel doen en oefenen. We werken 

met voor jou herkenbare situaties en maken de vertaalslag 

naar je dagelijkse praktijk. 

 

 

Opvolging en transfer 

Wat je leert, pas je ook echt toe. Je krijgt je Insights profiel mee naar huis, dit zijn 

een 25-tal bladzijden vol inzichten en persoonlijke reflectie. Ik stuur je na de 

coaching sessie een handig overzicht toe met de meest waardevolle tips en 

inzichten uit die sessie. 
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