
 

 

 

 
 
ONTSPANNEN SAMENWERKEN - MET INSIGHTS DISCOVERY 
 
Behandel de ander niet zoals jij wilt worden behandeld, maar zoals hij/ zij wil worden behandeld. 

Dat is de kernboodschap in deze training van twee dagdelen. Ieder mens heeft zijn eigen unieke 
stijl van communiceren en elke stijl heeft zijn eigen positieve kanten. Maar in tal van situaties 
kunnen deze stijlverschillen een effectieve communicatie tussen mensen ook verstoren. Wil je meer 
inzicht krijgen in je eigen communicatiestijl en het effect hiervan op anderen? Wil je de 
communicatie met voor jou ‘lastige types’ verbeteren? Dan is deze training iets voor jou. 

Programma 

Bijeenkomst 1 - Jouw eigen communicatiestijl  
Een eerste kennismaking met het model Insights Discovery. Via interactieve oefeningen vergroot je 
je inzicht in wie je bent en hoe je reageert op mensen en situaties. Dankzij de diepgang van het 
model kom je tot verrassende nieuwe inzichten. In deze sessie wordt duidelijk dat personen en 
teams aan kracht kunnen winnen door de verschillen onderling te onderkennen en te waarderen. 
 
Je ontvangt je persoonlijk Profiel waarin je eigen voorkeursstijlen en kwaliteiten beschreven staan. 
Uitgangspunt is dat ieder persoon uniek is en unieke kwaliteiten heeft. Het Profiel bevat een 
beschrijving over jou en je: 

o persoonlijke stijl en aanpak in omgang met anderen en besluitvorming  
o sterke en zwakke punten 
o waarde voor het team 
o communicatiestijl (je ‘gebruiksaanwijzing’ voor anderen ) 
o mogelijke blinde vlekken 
o positie op het Insights-wiel 

 
En tevens geeft het tips: 

o hoe om te gaan met een voor jou tegengesteld type 
o suggesties voor ontwikkeling 

 
Bijeenkomst 2 - Jouw invloed in relatie tot anderen  
Hoe schat je vanuit de Insights-methodiek een persoon in qua type en hoe stem je daar je 
communicatie op af? Waarom gaat de communicatie met de een als vanzelf en met de ander 
moeizamer? Het gaat hierbij om afstemmen op en verbinding maken met de persoon die je 
tegenover je hebt, oftewel: welke communicatiestrategie kun je bij welk type het beste gebruiken 
om effectief te zijn? We gaan in op de ‘do’s en dont’s van communicatie per persoonlijkheidstype 
waarbij je gebruik maakt van je persoonlijk profiel. 
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Resultaat 
Na het volgen van deze training: 

o Heb je inzicht in jezelf en anderen;  
o Heb je begrip voor ieders unieke persoonlijkheid; 
o Ga je kijken door een ‘kleurenbril’ waardoor je eenvoudig je eigen gedrag en dat van 

anderen kunt plaatsen; 
o Heb je een ingebonden persoonlijk verslag van jouw persoonlijkheid; 
o Heb je input voor jouw ontwikkeling (bijvoorbeeld voor een POP). 

 

Duur 
2 dagdelen. Zie voor data + tijden de website van ProMotion. 
 
Locatie 
OMO Bureau te Tilburg 
 
Belangrijke informatie 

o Voorafgaand aan de training vul je een online vragenlijst in van 25 meerkeuzevragen (circa 
20 minuten invultijd). Aan de hand daarvan wordt jouw persoonlijk Profiel opgesteld.  

o Deelname aan de training is kosteloos. 
 
Aanmelden 
Via de website van ProMotion. 
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