
Je relaties met mensen vlotter laten verlopen.

Leren om je communicatiestijl aan te passen aan je gesprekspartner en op die 
manier méér uit je communicatie te halen.

Je gesprekspartner niet langer als ‘tegendraads’ aanvoelen, maar gewoon als een 
persoon met een andere kleur.

Je verkooppsstijl aanpassen aan de aankoopstijl van je klant om zo nog  efficiënter 
te kunnen verkopen.

Je communicatiestijl als leidinggevende kunnen aanpassen aan je medewerker, 
om zo de relaties te optimaliseren.

bij LifeKompas

DOELSTELLING

PROGRAMMA

DiSC
KLEURENTRAINING

je natuurlijke gedragsstijl/kleur bepalen.

de kenmerken van de andere gedragsstijlen herkennen en te communiceren in de 
vier kleuren.

deze kennis toe te passen, zowel privé als op de werkvloer.

De training wordt op een praktische manier gegeven, met ruimte voor interactie. Ze 
vindt plaats in een veilige omgeving, rekening houdend met uw comfortzone.

Je leert :

LifeKompas
Kennis, Kunde, Actie



De DiSC training is een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheids- test, die 
gebaseerd is op de psychologische voorkeur van 4 soorten gedragsstijlen : 
dominant, invloedrijk, stabiel en consciëntieus.

Inzicht in je eigen gedragsstijl is de eerste stap om anderen te leren waarderen 
zoals ze zijn en om je relaties te verbeteren. Een goede kennis van elkaars 
voorkeurgedragstijl is cruciaal om vlot met elkaar te kunnen communiceren. Het 
spreekt voor zich dat de realiteit iets genuanceerder is, maar aan de hand van vier 
algemeen geldende gedragstypes worden handvaten geboden om je 
communicatie te versterken. Elk type wordt gekenmerkt door een kleur.

Bij DiSC staat rood voor dominant, geel voor invloed, groen voor stabiel en blauw 
voor consciëntieus. Niet iedereen heeft de 4 DiSC kleuren in zich maar heeft wél 
meestal 1 voorkeursstijl. Deze voorkeur bepaalt onze manier van doen, denken, 
communiceren en werken. Het bepaalt ons gedrag, maar ook onze houding ten 
opzichte van anderen.

De DiSC methodologie is uitgegroeid tot een zeer waardevolle tool met vele 
toepassingen. Zowel voor leidinggevenden in het aansturen van hun team, als in 
functie van de samenwerking tussen collega’s of het optimaliseren van 
klantenrelaties en -contacten. 

Uw trainer, Serge Dal Bosco, is officieel gecertifieerd DiSC trainer. Contacteer ons 
voor meer info of een training op maat!

OVER DiSC

PRAKTISCHE INFO

Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen

de DiSC kleurentraining kan zowel in 2 avonden als 1 dag 
gevolgd worden

395 euro exclusief btw
deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille

zie www.lifekompas.be
eerstvolgende opleiding:

DiSC introductie: kennismakingsessie op 17 december 2019
van 10:00 tot 12:00
avondopleiding: 9 én 16 januari 2020 van 19:00 tot 22:00
dagopleiding: 18 maart 2020 van 9:00 tot 16:00

nieuwe

opleidingslocatie!


