
 

Uitnodiging gratis inspiratiebijeenkomst  

De kracht van KLEUR BEKENNEN met DISC. 

 
 
Loopt de samenwerking binnen uw bedrijf niet altijd even soepel? 
Zijn er irritaties op de werkvloer? 
Heeft u het gevoel dat teamleden elkaar niet goed begrijpen? 
 
Met behulp van de gedragsprofielen van DISC beken je kleur en kom je tot betere teamprestaties.  
 

Wat is DISC? 
DISC beschrijft vier fundamentele temperamenten die ieder mens in meer of 
mindere mate in zich heeft. DISC helpt je om je jezelf beter te leren kennen en 
geeft inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen mensen.  DISC is daarom 
uitermate geschikt om in te zetten bij het coachen van teams.   
Het resultaat! Meer begrip en betere communicatie binnen teams! 
 

 

Gratis inspiratiebijeenkomst!  
Wil je weten wat het inzetten van DISC voor jouw team kan betekenen?  
Meld je dan aan voor onze gratis inspiratiebijeenkomst op 18 oktober 2017 van 19.30u tot 22.00.  
Locatie: Kantoor WerkAssist, Zwarteweg 110 D, 1431 VM Aalsmeer.  
 
Wat kun je verwachten?  
Tijdens deze inspiratiebijeenkomst maak je kennis met ons en onze werkwijze. Wij laten je graag ervaren 
wat DISC voor jouw team kan betekenen. We zetten daarvoor onder andere onze  DISCoveryMAP in. Op 
deze landkaart zijn de DISC-stijlen in aansprekende termen uitgewerkt. Door met je team op de kaart te 
gaan staan beken je kleur en kom je meer te weten over de vier DISC stijlen.  
Je leert bijvoorbeeld hoe de verschillende stijlen communiceren en wat zij nodig hebben om binnen een 
team goed te kunnen functioneren. Door hier samen mee aan de slag te gaan zorgen we dat teams beter 
gaan functioneren. 
Reacties als "oh nu zie ik in waarom jij liever ………." of "hé....nu begrijp ik waarom jij vaak ………" zijn veel 
gehoord als we werken met deze DISCoveryMAP. 
 
 

De coaches 
Wij zijn Sandra van Loenen en Patricia Hoogervorst. 
 
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.”  
 
Patricia Hoogervorst  
Patricia is bedrijfskundige en teamcoach. Als teamcoach laat zij 
medewerkers hun talenten inzetten om te komen tot betere 
samenwerking en betere resultaten.  
 
Lees meer over de coaches op www.sandravanloenen.nl  
en www.phoocus.nl.  Of neem vrijblijvend contact op! 

 

Sandra van Loenen  
Training & Coaching  
Fleurstraat 2 
2421 JC Nieuwkoop 
Telefoon: 06 22 41 45 24 
E-mail: info@sandravanloenen.nl 
 
Phoocus 
Valentijnpad 2 
2461 LD Ter Aar 
Telefoon: 06 27 35 22 24 
E-mail: info@phoocus.nl 

http://www.sandravanloenen.nl/

