10 LIFE CHANGING
COMMUNICATIE TIPS
SUCCESVOLLERE TEAMS DOOR
EFFECTIEVE COMMUNICATIE

Met effectieve communicatie ben je beter in staat ambitieuze
doelen na te streven en succesvoller te zijn in wat je doet, zowel
individueel of als team.
Wil je weten hoe?
Lees dan snel verder & ontdek, doe, ervaar en ben succesvol
door effectieve communicatie!

Mensen verschillen van elkaar. Gelukkig maar, anders zou het veel minder kleurrijk en
dynamisch zijn in ons dagelijks leven. Met sommige mensen voelen we ons direct op ons
gemak. Het klikt en met één woord begrijpen we elkaar.
Met anderen is het juist alsof we op een verschillende golflengte met elkaar
communiceren. We begrijpen elkaar simpelweg niet, omdat die ander zo anders denkt en
doet dan wijzelf.
Het ingewikkelde van communicatie is dat we niet weten wat de ander denkt, voelt of
bedoeld. We interpreteren andermans gedrag vanuit ons eigen perspectief met onze
eigen behoeften en bedoelingen. We vullen in en dan ontstaat er ruis en
miscommunicatie.
Neem nou bijvoorbeeld de titel van dit whitepaper. Er staat: ’10 life changing
communicatie tips’. Dadelijk zul je zien dat het er eigenlijk 40 zijn. 10 communicatietips
voor 4 verschillende typen mensen. Is er sprake van miscommunicatie?
Dat hangt helemaal af vanuit welk perspectief je naar de inhoud en de titel kijkt, toch?
Wat volgens jou de juiste of betere titel is, hangt af van jouw perspectief, behoeften en
bedoelingen.
Verschillende type mensen hebben
verschillende manieren van doen en
onderliggende behoeften. Als we daar
inzicht in krijgen dan kunnen we elkaar
beter begrijpen. We kunnen ons
afstemmen op de behoeften van de
ander en daarmee zal de relatie en
communicatie met die ander harmonieuzer zijn.

“Iedereen hoort alleen datgene
wat hij begrijpt”

Dit whitepaper geeft je inzicht en een krachtige methodiek in handen, waarmee je
effectief kunt afstemmen op verschillende type gesprekspartners. Met dit inzicht kun je
de ander beter begrijpen en met het toepassen van de krachtige methodiek kun je beter
afstemmen.
Hierdoor wordt de persoonlijke effectiviteit en de effectiviteit van de samenwerking met
mensen uit bijvoorbeeld je team of afdeling vergroot.
Om dit inzicht te geven maken we gebruik van de DISC methodiek. Het DISC model
brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in
kaart. De inzichten die DISC biedt helpen om relaties op te bouwen en te herstellen, meer
inzicht te verwerven in jezelf, conflicten op te lossen en optimale communicatie met
anderen te realiseren.

De letters DISC staan voor:

D = Dominant
Hoe je omgaat en reageert op problemen en uitdagingen: Direct en Taakgericht
Kenmerkend: extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog
tempo, neemt leiding.
I = Interactief
Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt: Direct en Mensgericht
Kenmerkend: extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal.
S = Stabiel
Hoe je omgaat met en reageert op veranderingen in jouw omgeving: Indirect en
Mensgericht
Kenmerkend: introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamplayer,
harmonie, gesloten.
C = Consciëntieus
Hoe je reageert op en omgaat met details, gestelde regels en procedures: Indirect
en taakgericht
Kenmerkend: introvert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies,
gesloten, privacy.

“Communicatie is vaak het grootste
probleem van de oplossing”

Het begrijpen van de 4 persoonlijkheidsstijlen helpt je om beter
te communiceren, conflicten te voorkomen, de verschillen in anderen te waarderen,
vertrouwen te winnen en anderen positief te beïnvloeden.
Met het doorlopen van stappen die hierna volgen, leer je hoe je de stijl van jouw
gesprekspartner snel herkent en kunt plaatsen in het DISC model.

Ben je geïnspireerd geraakt om je eerst volgende gesprekspartner, zoals je collega
waarmee je samenwerkt of leiding aan geeft, te plaatsen in het DISC model en
vervolgens de communicatietips behorende bij zijn type, toe te passen?
Ben je er klaar voor om te ervaren wat effectieve communicatie voor jou, de ander en je
team oplevert?
DISC kent vele toepassingen en werkt perfect als versneller voor ontwikkeling en groei
op persoonlijk,- professioneel- en teamniveau. Ik heb gekozen voor de DISC methodiek
van Q4 profiles. Het Q4 Persoonlijke Stijl DISC Profiel van Q4 Profiles is een gevalideerd
instrument, en als enige DISC profiel geoptimaliseerd naar de Nederlandse taal en
culturele maatstaven. Het voordeel hiervan is dat het aantal personen dat zich ook echt
herkend in het eigen profiel tegen de 100% is. De kwaliteit van de profielen is van de
hoogste standaard en de bruikbaarheid en toepasbaarheid het meest praktisch in
vergelijking met wat ik tegen kom in de markt. De praktische toepasbaarheid is waar het
in mijn ogen vooral toch ook om gaat.
Wil je meer weten over DISC en voor welke ontwikkelbehoefte ik deze methodiek inzet?
Klik dan door naar de DISC pagina op de website.
Wellicht ben je nieuwsgierig geworden naar onze mogelijkheden en aanpak? Ik help
professionals en teams hun effectiviteit te vergroten, zodat ze hun potentieel optimaal
benutten. Dit doe ik door het geven van impactvolle maatwerktraining en doelgerichte
coaching, gericht op persoonlijke-, professionele,- en team ontwikkeling.
€ 6.732,- meer effectiviteit?
Wil je eens van gedachte wisselen over jouw effectiviteit en groeimogelijkheden als
professional of de teameffectiviteit eens tegen het licht houden? Zo’n gesprek kan je
zomaar een hogere effectiviteit ter waarde van € 6.732,- opleveren. En als je dit leest als
leidinggevende, dan kun je dit bedrag vermenigvuldigen met het aantal medewerkers.
Nieuwsgierig hoe? Bel met 06-53900994 of stuur me een mail op y.keijers@lifestyle-byyvs.nl

Bedankt voor het lezen van dit whitepaper. Als je enkele van de tips toepast, weet ik
zeker dat je communicatie effectiever zal verlopen en je betere resultaten behaald. Ik
wens je veel succes!
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