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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

Help! Ik ben rood en nu?
In de vorige
nieuwsbrief zijn de 4
verschillende gedragsen communicatiestijlen
kort aan bod geweest.
Zoals beloofd wordt in deze nieuwsbrief
de rode gedragsstijl nader belicht.
Om maar meteen een misverstand uit de
weg te ruimen: Je BENT geen kleur, je
hebt een specifieke gedragscommunicatiestijl waar een kleur aan
gekoppeld is. Rood is de D in DISC.
Rood is een vurige, pittige kleur en
staat o.a. voor directheid en dominantie.

Agenda
27 november 2018
'Communiceren kun je leren'
Leidschendam, 'de Dorrepaal'
9.30-16.30 uur
18 december 2018
'Communiceren kun je leren'
9 januari 2019 ' Van ontmoeting
naar opdracht (het geheim van
succesvolle verkoopgsprekken)
Verschillende workshops op afspraak,
informeer naar de mogelijkheden.

Waarom het prettig is rood te zijn:
geeft sturing
is onafhankelijk en vertrouwt op
zichzelf
gaat graag uitdagingen aan
heeft lef, recht door zee en zegt wat
hij/zij denkt
ondersteunt, empowert, beschermt
hen die hem/haar dierbaar zijn
Waarom het NIET prettig is rood te
zijn:
loopt nogal eens over mensen heen en
schrikt ze af
ongeduldig als anderen niet zo snel
zijn als hij/haar zelf, of wanneer ze
incompetent (lijken) te zijn
wordt boos als men het niet op
zijn/haar manier doet
vindt het moeilijk om naar de mening
van anderen te luisteren
Hoe kun je het beste met een "rood
persoon" omgaan?
Vat assertiviteit niet op als een
persoonlijke aanval
Accepteer dat een rood persoon snel
boos wordt, bedenk dat dit ook zo
weer over is ( vergeven en vergeten)
Toon zelfvertrouwen en wees sterk en
direct, kom voor jezelf op
Draai er niet omheen
Wat kan een rood persoon nog
leren?
Naar andere meningen luisteren
Waardering voor anderen vaker tonen
Anderen vaker halverwege
tegemoetkomen
Voorkomen dat hij/zij anderen net zo
opjaagt als zichzelf
Bewust zijn dat felle discussies
hem/haar motiveren, alleen andere
gedragsstijlen afschrikt
"Private Thoughts"
"Ik zal ze leren wie de baas is hier"
"Ik heb geen trek in die onzin, ik ga"
"Waren anderen maar net zo direct als
ik"
"Wat een gedraai, kunnen ze niet
gewoon beslissen wat ze willen en aan
de slag gaan"
"Waarom laat hij/zij toch zo over zich
heen lopen? Kom op voor jezelf!"
Ongetwijfeld heb je inmiddels iemand
herkend met een rode gedragsstijl,
misschien wel jezelf. Bedenk dat normaal
menselijk gedrag nooit goed of fout is,
wel meer of minder effectief. En dat is
waar het omgaat, als je je afstemt op de
ander bereik je veel sneller en
makkelijker resultaat.
Volgende maand komt het zonnige geel
aan bod. De letter I in DISC. I staat
voor invloed en inspiratie.
(met dank aan TTI Succes Insights)
Ben je benieuwd naar jouw
gedragsstijl en wil je zo lang niet
wachten? Schrijf je dan in voor de
training op 27 november. Dan leer je
alles over de verschillende stijlen, maak
je kennis met jouw eigen stijl. Kennis die
o.a. mooi ingezet kan worden tijdens het
kerstdiner!

Nieuwsbrief? Leuk! of
liever niet?
Je krijgt deze nieuwsbrief omdat we elkaar
hebben ontmoet en elkaar leuk, interessant of
belangrijk genoeg vonden om visitekaartjes uit
te wisselen. Wil je informatie over een bepaald
onderwerp? Wat mis je? Laat het me weten.
Feedback op deze nieuwsbrief stel ik zeer op
prijs.
Liever geen nieuwsbrief meer?
Meld je dan af. Jammer natuurlijk, maar even
goede vrienden

HULP GEVRAAGD!
Dat was de oproep die wij vorige
maand plaatsten voor deelnemers aan
onze pilot 'Van ontmoeting naar
opdracht' (het geheim van
succesvolle verkoopgesprekken). En
die hulp kwam er! Met een groep 12
enthousiaste deelnemers hebben wij
op 31 oktober jl. deze training
gedraaid.
Wat was het een goede, nuttige,
leerzame dag. Mooie tops en tips
ontvingen wij van de deelnemers,
zodat we de training en werkvormen
nog beter op de praktijk kunnen laten
aansluiten.
Nieuwsgierig? Meld je dan alvast
aan voor 9 januari 2019, want dan
nemen we ook jou mee in het geheim
van succesvolle verkoopgesprekken.
Meldt je HIER aan en zorg dat jouw
plek gereserveerd is.

Wat organiseren
we dit jaar voor
onze
medewerkers?
Het blijkt elk jaar weer
een hele uitdaging om
een origineel
personeelsuitje te
organiseren.
Harteveld Trainingen
en Escaperoom071 hebben hier iets
op gevonden!
Wat denk je van een 2 uur durende
workshop met als onderwerp 'Samen
Werken'? Aansluitend wordt de
samenwerking van jouw medewerkers
in de Escaperoom071 (Sint
Aagtenstraat 10 in Leiden) op de proef
gesteld. Want binnen 60 minuten moet
het team kans zien te ontsnappen uit
een van de kamers van de
Escaperoom. Er is keuze uit 3
themakamers, zodat er met 20
collega's tegelijk gespeeld kan
worden.
Natuurlijk is er ook tijd en
gelegenheid voor een hapje en een
drankje. In overleg wordt het teamuitje
op maat ingevuld. Neem gerust even
contact op voor de mogelijkheden:
Tel: 06-21804364 of 06-83119822
https://escaperoom071.nl.
NOG EEN IDEE! De Botanische
Tuin Zuidas, de voormalige Hortus
Botanicus V.U. is een groene oase
aan de rand van de Zuidas in
Amsterdam.
De Wintertuin is bij uitstek geschikt
om workshops, presentaties en
lezingen te geven. Deze sfeervolle
plek is ook uitermate geschikt om een
workshop "Communiceren kun je
leren"of "Samen Werken" te
combineren met een nieuwjaarsborrel.
Voor meer informatie : 06-21804364 of
06-55142908
https://botanischetuinzuidas.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u riet@rhtrainingen.nl toe aan uw adresboek.

