DISC - coaching
Uitgangspunten
•
•

Succesvolle mensen onderscheiden zich vooral door een grotere zelfkennis
Communicatie, motivatie en organisatorische vaardigheden zijn essentiële factoren van de
persoonlijke professionele waarde van verkopers.

Inhoud
Logische niveaus
Wij zijn er van overtuigd dat resultaten bepaald worden door te denken en handelen op
verschillende niveaus:
De totale workshop wordt afgestemd op deze niveaus :
Missie, identiteit, waarden, overtuiging, competentie, gedrag en omgeving

Programma
Deze inhoud is volledig gericht op het verwerven van een DISC gedrag tijdens een relatie
met interne klanten (team-members) en externe klanten - leveranciers.

Déclic
Hier gaat het om bedenkingen en visies die bruikbaar zijn op de actuele markt, het beslissingsproces van
mensen in een team.
Dit gaat ook over het Change-aspect!
Zij houden eveneens rekening met de doelstellingen en het tijdsgebruik.

Persoonlijke analyse en groeps-analyse van het Disc -profiel

Reflex
In praktijk, komt het op de aspecten “TE DOEN/TE VERMIJDEN” aan bij de benadering van de anderen.
Ons welslagen, ons geluk, onze vrees hangen in ons leven af van de manier waarop we communiceren
met onszelf, met het team, onze klanten en met de wereld..

Everything DiSC® Colour Team Coaching Training
Situering:
Beter leren omgaan met anderen, hoe de verschillende communicatie-stijlen ontdekken en deze gebruiken
in je dagelijkse relaties met je team.
Doelstellingen:
Deelnemers leren hoe de communicatie-stijl van anderen te ontdekken.
Het resultaat is dat men zijn stijl aanpast om een beter contact te hebben .
Het gevolg is minder conflicten, waardering tonen aan collega’s en het gehele team sterker maken.
Inhoud
• Ontdek de DISC gedragsstijlen en ontdek jouw gedragsvoorkeuren.
• Ontdek je sterkten en wat er gebeurt bij overdadig gebruik.
• Ontdek je gedrag bij conflict.
• Ontdek hoe de stijlen van anderen te analyseren.
• Ontdek hoe anderen jouw stijl evalueren.
• Ontdek hoe je stijl aan te passen om gemakkelijker contact te hebben met anderen.
• Ontdekt wat jou en anderen motiveert.
Werkwijze
Voorbereidend huiswerk : invullen van Disc Profiel via e-mail
In de workshop leren de deelnemers door te doen.
Er wordt dus een actieve participatie van hen verwacht.
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DIDACTIEK EN METHODOLOGIE.
De deelnemer zal aan het einde van workshop z’n belangrijkste leerpunten bundelen in
een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit ontwikkelingsplan verduidelijkt de intenties van
de deelnemer en biedt de coach een overzicht van de nodige ondersteuning daarbij.
Het ontwikkelingsplan geeft een antwoord op volgende vragen :
- Welke leerpunten en besluiten uit deze workshop wil de deelnemer in de praktijk
gaan toepassen ?
- Welke timing is realistisch ?
- Welke ondersteuning is daarbij zinvol ?
- Met wie zal het Persoonlijk Ontwikkelingsplan worden doorgesproken ?
ONZE ACTIE-FILOSOFIE
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