jij bent
uniek

‘De mens brengt alles wat hij kan op de ander over,
door zijn persoonlijkheid.’

Johan Wolfgang van Goethe

DISC TEAMTRAINING
Elk mens heeft een
bijzondere
persoonlijkheid met
goede en minder
goede kanten.
Ken jij je sterke
kanten? En ken jij die
van je collega’s?
Wat kan DISC voor jou en je
team betekenen?
Door het DISC programma samen
met je team te doorlopen maak je
een positieve investering met als
opbrengst een betere
samenwerking waar mensen elkaar
kennen en zich gekend voelen.
Een belangrijke voorwaarde voor
een goede samenwerking!

De training gaat in op de volgende
vragen:
•
•
•
•
•
•

Ken jij jezelf?
Wat kenmerkt jou in je
persoonlijkheid?
Wat is jouw manier van werken?
Op welk gebied zou jij jezelf willen
bijsturen?
Waar irriteer jij je aan bij anderen
en wat irriteert anderen aan jou?
In welke omgeving kom jij het
best tot je recht?

Hoe ziet een DISC training eruit?
We doen een test waarin elke
deelnemer invult hoe hij zichzelf ziet
als het gaat om gedrag en
overtuigingen. Hieruit komt een
bepaald type mens. Hiermee gaan we
aan de slag.

We kijken naar de samenstelling van
het team en wat dit voor gevolgen
heeft voor de
communicatie de taakverdeling en de
werkomgeving.
Er wordt gewerkt met gelicenseerde
DISC materialen: elke deelnemer
krijgt een werkboek waarin zijn
profiel uitgewerkt wordt.
Meer info over prijzen en
mogelijkheden:
info@jijbentuniek.com
www.jijbentuniek.com

Waar ligt jouw kracht?

Ken jezelf, ken die ander!

Reactie van
deelnemers:
“Leuke, afwisselende,
intensieve dag. Fijn om
van je collega’s terug te
krijgen hoe zij jou zien;
zet me aan het denken.
“Ik heb door deze dag
meer inzicht in mezelf
en anderen gekregen.”
“Het heeft een hoop bij
me los gemaakt waar ik
zeker aan ga werken.”
“Heel goed om te kijken
naar de verschillen in
communicatie binnen
ons team. Deze kan
zeker beter en hiervoor
hebben we met de DISC
training handvatten
gekregen.”
“We kunnen nu op een
objectieve manier met
elkaar in gesprek gaan
over onze verschillen.
Eerder gebeurde dit niet
of op een aanvallende
manier.”

Voor wie:

de training bedoeld voor een ieder die deel uitmaakt van een team.

Duur training:

de training duurt een dag en wordt gegeven op locatie van de opdrachtgever.

Door wie:

de training wordt gegeven door Elisabeth van Seventer. Elisabeth is eigenaar van het trainings- en coachingsbureau ‘Jij bent Uniek!’
en afkomstig uit het onderwijs. Zij heeft ervaring als leerkracht en als directeur van een grote multiculturele school in Amsterdam.
Elisabeth geeft workshops door het hele land en trainingen op het gebied van zelfvertrouwen op basisscholen, aan schoolteams en
groepen en is tevens de maker van de lesmethode ‘Ik ben Uniek!’, een lesmethode op het gebied van sociale vorming.

