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Constructief en verbindend communiceren, daar wordt iedereen beter van…  
ook binnen jouw organisatie, je kennissenkring én familie. 
 

Je leert Insights Discovery kennen in al zijn facetten. Ondervind wat jouw 
impact is op andere mensen en… beter nog: hoe je die kan versterken, zowel 
op professioneel als op persoonlijk vlak.  
Deelnemen ís winnen: meer inzicht in je eigen persoonlijkheid, een betere 
connectie met “moeilijk bereikbare mensen” of gewoon de geruststelling dat 
alles mogelijk is als mensen elkaar écht begrijpen.  
 
Tijdens de workshop komen volgende thema’s aan bod: 
 

▪ Hoe kom ik over op andere mensen? Waar ligt mijn kracht? En mijn blinde vlek? 

▪ Hoe kan ik mijn boodschap sterker brengen, dat mensen mij geloven … en volgen? 

▪ Hoe zit jouw collega (of je baas!) nu écht in elkaar? En hoe komt het dat je sommige mensen 

direct mee krijgt met jouw ideeën… en anderen niet?  

▪ Hoe krijg ik mijn team op één lijn, zodat we sneller én gelukkiger ons doel bereiken?  

▪ Hoe kan ik de kwaliteiten van elk teamlid optimaal inzetten? 

▪ Wat te doen als je introvert bent in een team vol extraverte mensen?  

▪ Hoe krijg je, als leidinggevende, alle ideeën op de tafel? 

▪ Ben je misschien op zoek naar richting of naar ander werk? Dan biedt je profiel een soort 

“persoonlijk” CV, waar bedrijven wel oren naar hebben. 

Wie? Waar? Wanneer? Wat? Hoe?  
 

❖ Ilse Vantilborgh, Insights Discovery practitioner en trainer/coach in persoonlijk leiderschap 

❖ Seminar@Home: Melkweg 8, Halle-Zoersel 

❖ Donderdag 22 februari van 12u30 tot 18u, lunch inbegrepen. 

❖ Persoonlijkheidsstijlen, experimenten, gesprekstechnieken, theoretische achtergrond, … 

❖ Interactief, gezellig, leerzaam, dynamisch, verrassend, confronterend, grappig, beklijvend. 

Hoe werkt het?  
 

Deelnemers vullen een vragenlijst in (25 vragen, 20 minuten). Op basis hiervan wordt een persoonlijk 
“profiel” gegenereerd: jullie komen te weten wat je sterktes zijn, en je ontwikkelpunten / blinde 
vlekken. In de workshop doen we oefeningen met de verkregen inzichten.  
 

Voorwaarden: 
 

De workshop zelf wordt gratis gegeven. Wij voorzien koffie, thee, frisdrank, versnaperingen en een 
lekkere lunch tegen kostprijs: 20 € pp 
 

Deelnemers investeren bovendien in het materiaal voor de workshop en hun eigen voorkeursprofiel: 
een 20-bladzijden document dat hun sterke kwaliteiten in kaart brengt via een vragenlijst. (kostprijs: 
178 euro + BTW). Bovendien kan je tot 40% recuperen via KMO-portefeuille, wat de totale 
investering (inclusief catering) kan verminderen tot 118.8 euro excl. BTW. 
 
Voor een persoonlijke “in-house”-offerte voor uw team of persoonlijke coaching: contacteer ons. 

 


