
TeamdagDe kracht van  
KLEUR BEKENNEN

Het resultaat van deze dag? Meer begrip en betere afstemming  
en communicatie binnen jullie team en/of met jullie klanten!

Dan is deze teamdag met het 
thema KLEUR BEKENNEN iets 
voor jou en je team. Het eerste 
deel de dag staat in het teken 
van ieders persoonlijke gedrags-
stijl. Tijdens het tweede deel van 
de dag ontdekt je hoe kleur en 
uitstraling bijdragen aan succes!

Hoe ziet de dag er uit?
Tijdens het eerste dagdeel gaan jullie als  
team aan de slag. Dit dagdeel heeft de titel:
KLEUR BEKENNEN met DISC. 

Onderwerpen van het eerste dagdeel:
- Herken je eigen gedragskenmerken
- Kwaliteiten en valkuilen in de communicatie
- Herkennen en begrijpen van het gedrag van 

de ander
- Afstemmen in de communicatie

Werken met de 
vierkleurige DISC 
methode helpt je om 
op een concrete en 

toegankelijke manier de wijze van communice-
ren inzichtelijk en bespreekbaar te maken. 

Tijdens de workshop gaan we aan de slag met 
onze DISCoveryMAP. Op deze landkaart zijn 

de DISC-stijlen in 
aansprekende 
termen uitge-
werkt. Door op 
en rond de kaart 
te gaan staan 
bekent jouw team 
kleur en komen 
jullie meer te 

weten over de vier DISC stijlen. Jullie leren 
hoe de verschillende stijlen te herkennen zijn 
en hoe je het beste met de verschillende 
stijlen kunt communiceren.

Tijdens het tweede dagdeel gaan jullie samen 
aan de slag maar is er meer aandacht voor de 
individuele personen binnen jullie team. Dit 
dagdeel heeft de titel: KLEUR BEWUST ‘Laat 
zien wie je bent’ 
Een imago analyse, kleur en stijladvies helpt 
mensen vol zelfvertrouwen zichtbaar en 
succesvol te zijn!

Tijdens dit dagdeel ontdekken jullie in een 
interactieve workshop op een positieve manier 
welke eerste indruk je maakt.
Onderwerpen van dit tweede dagdeel:
- Welke kleurnuances laten mij stralen?
- Hoe krijg ik de juiste uitstraling die 
laat zien wie ik ben?

Wil je in één dag leren hoe je met effectieve communicatie en de 
juiste uitstraling je doelen beter en sneller kunt bereiken?



Patricia Hoogervorst 

Patricia is bedrijfskundige en teamcoach. Als teamcoach laat zij mensen hun  

talenten inzetten om te komen tot betere samenwerking en betere resultaten.  

Meer over Patricia: www.phoocus.nl

Sandra van Loenen

Sandra is opleidingskundige en heeft veel ervaring als trainer en coach voor zowel 

teams als individuen. Haar motto: “Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen en er 

gaat een wereld voor je open.” Meer over Sandra: www.sandravanloenen.nl

Jolanda Moerings

Jolanda is imago en kledingcoach. Zij helpt mensen vol zelfvertrouwen zichtbaar te zijn. 

Haar missie: “Laat zien wie je bent!” Meer over Jolanda: www.kleurbewust.nl

Geïnteresseerd? 

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of een op maat  

gemaakte offerte. Bel of mail met Sandra van Loenen (tel: 06 22 41 45 24 /  

e-mail: info@sandravanloenen.nl) of met Patricia Hoogervorst  

(tel: 06 27 35 22 24 / e-mail: info@phoocus.nl)

Wie zijn wij?


