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DIFERENCI, HET VERSCHIL DOET ER TOE 
Tweedaagse training 

 
 
 
HERKEN JE….. 
Gedoe en de irritaties op de werkvloer? Onvoldoende samenwerking en miscommunicatie 
onderling? Beslissingen die regelmatig later weer ter discussie worden gesteld?  
Wat maakt dat je telkens met dezelfde personen de verkeerde golflengte in een gesprek 
pakt? Hoe komt het dat de een je meteen begrijpt en bij de ander snel afhaakt?  
Heb je interventies gehad die nog niet veel effect hebben gehad ofwel geen zaken in 
beweging hebben gezet?  
 
 
WIL JE….. 
Meer begrip voor elkaar op de werkvloer! Effectieve samenwerking en communicatie! 
Persoonlijke ontwikkeling voor jezelf en je medewerkers! Krachtige samenwerking met je 
zakenpartners! Een interventie die wél werkt voor jouw medewerkers….! 
 
 
JIJ BENT UNIEK….. ANDEREN OOK! 
Deze training legt de wereld van de verschillen in de praktijk bloot. 
Tijdens deze interactieve training maak je kennis met je eigen DNA oftewel je persoonlijke 
‘interne bedrading’. Concreet, helder en duidelijk. Theorie en praktijk gaan in deze training 
hand in hand. 
 
De deelnemers: 

 Maken een zoektocht naar de verschillen tussen ‘ik en de ander’; 
 Verkrijgen inzicht in de verschillende behoeften zoals bijvoorbeeld in communicatie 

en samenwerking; 
 Ontdekken zelf door theorie, observatie, uitwisseling en ontmoeting hun 

persoonlijkheidsdynamiek en leren tegelijkertijd de dynamiek van de ander 
(her)kennen; 

 Leren hierdoor hun kansen en mogelijkheden voor persoonlijk leiderschap en 
ontwikkelingspunten kennen; 

 Krijgen inzicht hoe deze methodiek de samenwerking van hun team verbetert. 
 
 
HET AANBOD 
Twee dagen training inclusief alle materialen, 2x lunch, koffie, thee en water gedurende de 
dag voor € 977,00 exclusief BTW (€ 1.182,17 inclusief BTW). 
Maatwerk of in company? Neem gerust contact op met BAAN Maastricht 06-222 32 067 
(Barbara Spauwen) of BAAN Den Haag 06- 15 63 43 93 (Annemiek de Meulmeester). 


