
 

 

 

 

 

 

DISC bevordert: 

• Een betere communicatie met uw gesprekspartner, leidinggevende of binnen het team 

• Effectiviteit in samenwerking en betere (team)performance 

• Inzicht waardoor er begrip ontstaat voor onderlinge verschillen van mensen 

• Voorkomen van en (sneller) oplossen van conflicten.  

 

 

Korte omschrijving: 

De kracht van het DISC-instrument zit hem in de eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van 

mensen. Alles wat u leert over DISC is direct toepasbaar in uw werk en privéleven. 

Tijdens deze training “DISC in de Basis” krijgt u inzicht van uw eigen voorkeuren in gedrag en 

communicatie, bewust en onbewust. Naast het herkennen van hun eigen ‘sterkten’ en ‘valkuilen’, 
wordt ook geleerd om voorkeuren van anderen te herkennen.  

 

 
- Wat is jouw natuurlijke manier van doen?  

- Hoe ga je om met bepaalde situaties onder druk?   

- Wat is jouw voorkeurstijl van communiceren? 

 

 

De DISC Persoonlijkheidsanalyse. 

Voorafgaand aan de training vult u een online vragenlijst in waarmee uw persoonlijke DISC profiel 

wordt gegenereerd. Tijdens de training ontvangt u een uitgebreide rapportage en word er toelichting 

gegeven op uw eigen Q4 Persoonlijke Stijl DISC profiel. 

 

 

Algemene informatie: 

Duur van deze training is 1 dagdeel (4 uur) en heeft een interactieve karakter zodat de deelnemers 

gaan “beleven” wat de kracht van DISC is.  De training wordt als in-company of teamtraining 

aangeboden voor minimaal 4 en maximaal 14 deelnemers.  De training is inclusief het “Q4 
Persoonlijke Stijl DISC” profiel en notitieboekje.   
  



 

 

 

 

 

 

Aanvullende informatie: 

Deze training is een basis DISC training waarin u de beginselen van DISC uitgelegd krijgt en waarmee 

u direct aan de slag kunt.  Net als met veel vaardigheden 

wordt het echt effectief door het te doen en verdieping 

aan te brengen.  Hiervoor zijn aanvullende trainingen met 

specifiekere invalshoeken als bijvoorbeeld: 

- Persoonlijk leiderschap  

- Commerciële vaardigheden 

- Efficiënter en effectiever communiceren 

- Teambuilding, right man on right place 

- Samen werken door betere samenwerking 

- Interactie met LEAN 

- Werken aan zelfvertrouwen 

- Coaching on the job 

- Van het Weten naar het Doen! 

 

Voor verdere informatie of een prijsopgave bel 06 10611295 of neem contact op via 

info@koersinzicht.eu  
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