
TeamdagNATUURLIJK DISC! 

Het resultaat van deze dag? Meer begrip en betere afstemming  
en communicatie binnen jullie team en/of met jullie klanten!

Drie oude ottertjes 
Annie M.G. Schmidt schreef een versje over 
drie oude ottertjes die wilde gaan varen maar 
dat niet durfde omdat op alle bottertjes stond: 
verboden voor ottertjes. 

De tekst van het versje doet vermoeden dat 
ottertjes voorzichtig zijn en zich het liefst 
precies aan de regels houden. In DISC termen 
zouden we zeggen dat ottertjes een consciënti-
eus temperament hebben en zouden we ook 
weten hoe we de ottertjes kunnen overhalen 
om wel te gaan varen.

Wil jij ook weten hoe je iemands gedrag kunt 
analyseren aan de hand van een aantal 
persoonskenmerken? En wil je tips krijgen  
over hoe je met verschillende gedragstypes  
het beste kunt communiceren? Meld je dan 
aan voor deze bijzondere teamdag.
Tijdens de dag kijken we naar het gedrag 
binnen jouw team en leggen we een link met 
gedrag en leefgewoonten van dieren in en 
rondom de Nieuwkoopse Plassen.

Leer beter samenwerken aan de hand van het gedrag van otters
en andere dieren in het Nieuwkoopse Plassengebied

Drie oude ottertjes
(Annie M.G. Schmidt)

Drie oude ottertjes wilden gaan varen
Over de zimzam, over de zaan
Eigenlijk wilden ze dat al sinds jaren
Maar om het feit dat ze ottertjes waren
Hadden ze ‘t nooit gedaan
Want...
Daar hing een bordje op alle bottertjes:
Verboden voor ottertjes

Drie oude ottertjes stonden te schreien
Daar bij de zimzam, daar bij de zaan
Stonden te schreien en ze zeiden
Dan gaan we maar met het spoortreintje 
rijden
Dat zal wel beter gaan
Maar...
Daar hing een bordje in iedere coupee:
Ottertjes mogen niet mee

Drie oude ottertjes stonden te turen
Over de zimzam, over de zaan
Daar op een weilandje tussen twee schuren
Daar was een plek waar je fietsen kon huren
Fietsen met mandjes eraan
En...
Daar hing een bordje op iedere fiets:
ottertjes mogen voor niets

Nu rijden die ottertjes over de brug
Over de brug en weer terug



Wie zijn wij?
Patricia Hoogervorst 

Patricia is bedrijfskundige en teamcoach.  

Als teamcoach laat zij mensen hun talenten inzetten om te komen tot betere  

samenwerking en betere resultaten. Meer over Patricia: www.phoocus.nl

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.” Meer over Sandra: www.sandravanloenen.nl

Geïnteresseerd? 

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of een op maat 

gemaakte offerte. Bel of mail met Sandra van Loenen (tel: 06 22 41 45 24 /  

e-mail: info@sandravanloenen.nl) of met Patricia Hoogervorst  

(tel: 06 27 35 22 24 / e-mail: info@phoocus.nl)

Hoe ziet de dag er uit?

De ochtend staat in het teken van gedrag. 
Met behulp van de DISC methode wordt 
zichtbaar wat je eigen gedragsvoorkeur en 
die van anderen is. 

Je leert te kijken naar gedrag en ervaart hoe 
je het beste kunt samenwerken met de 

andere gedragsstijlen. Tijdens de workshop 
gaan we aan de slag met onze DISCovery-
MAP. Op deze landkaart zijn de DISC-stijlen 
in aansprekende termen uitgewerkt. Door op 
en rond de kaart te gaan staan komen jullie 
meer te weten over de vier DISC stijlen. 
Jullie leren hoe de verschillende stijlen te 
herkennen zijn en hoe je het beste met de 
verschillende stijlen kunt communiceren.

In de middag gaan we een vaartocht maken 
over de Nieuwkoopse Plassen. Tijdens deze 
tocht kom je meer te weten over het gedrag 
en de leefgewoonten van otters en de 
andere dieren die in en rondom de  
Nieuwkoopse Plassen leven. 


