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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

Vuurwerk?! Dan is geel
aanwezig.
De laatste dagen van
2018 zijn aangebroken.
Nog even, dan wordt
het nieuwe jaar met
veel geknal feestelijk onthaald.
Wie een gele gedrags- en
communicatiestijl heeft houdt wel
van feesten en gezelligheid. In deze
nieuwsbrief gaan we dan ook de gele
gedragsstijl nader toelichten.
Het zonnige, vrolijke Geel staat voor
de I van o.a. Invloed en Inspiratie.
Waarom het prettig is geel te
zijn:
optimistisch, problemen krijgen
haar/hem niet klein
spontaan en enthousiast
heeft plezier met anderen
niet bang om risico's te nemen en
op avontuur te gaan
is veelzijdig, creatief en probeert
graag nieuwe dingen uit

Agenda
9 januari 2019 'Van ontmoeting naar
opdracht (het geheim van succesvolle
verkoopgsprekken) 9.00 tm 17.00 uur
in Hoofddorp, met Dieuwke Helder en
Leonie van Dijk
Investering: € 225,00
25 januari 2019 'Communiceren kun je
leren'
9.30 tot 16.30 uur in de Dorrepaal
6 februari 2019 'Krachtige Kleuren'
Maak kennis met jouw eigen
communicatiestijl en kleur en leer met
styling en kleurtips hoe je jouw kleur kunt
verzachten of benadrukken
Verschillende workshops op afspraak,
informeer naar de mogelijkheden.

Waarom het NIET prettig is geel
te zijn:
heeft nooit genoeg tijd voor alle
dingen die hij/zij wil doen
praat te veel
vindt het moeilijk zich op een
onderwerp te concentreren
is te veel bezig met hoe hij/zij op
anderen overkomt
Hoe kun je het beste met een
"geel persoon" omgaan?
geef vriendschap, genegenheid en
laat hem/haar vrij
entertain hem/haar met
stimulerende verhalen en
gezelligheid
waardeer de wilde verhalen en
luister naar de anekdotes
probeer haar/hem niet te
veranderen, accepteer
wees zelfstandig en maak je niet
afhankelijk van hen
laat haar/hem hun gang gaan als
zij dat willen
Wat kan een"geel persoon" nog
leren?
alleen te werken voor langere
perioden
niet verwachten dat anderen hun
tempo bijhouden
zich te concentreren op datgene
waar hij/zij mee bezig is en NIET
denken aan alle anderen dingen
die hij/zij zou kunnen doen
zich niet laten afleiden door
bijzaken (dus ook niet uitstellen)
minder lawaai maken
"Private Thoughts"
"Ik wou dat mensen net zo
optimistisch in het leven stonden
als ik "
"Ach, het is in ieder geval gezellig"
"Wie zou ik nu eens kunnen
opzoeken?"
"Er zijn zoveel dingen die ik nog
zou willen doen"
"Jeetje wat is die saai!"
Ook nu heb je vast iemand
herkend met een gele gedragsstijl,
misschien wel jezelf. Iedereen heeft
wel iets van alle vier de stijlen in
zich. Toch springt er vaak een
gedragsstijl uit. Als jij die herkent
dan is het eenvoudiger om je
effectiever af te stemmen op een
ander. En dat is waar het omgaat, als
je je afstemt op de ander bereik je
veel sneller en makkelijker resultaat.
Volgende maand komt het warme
groen aan bod. De letter S in DISC.
S staat voor sociaal en stabiel (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 25 januari 2019. Dan leer
je alles over de verschillende stijlen
en maak je kennis met jouw eigen
communicatiestijl.
En onthoud: geen stijl is goed of
fout! Wel meer of minder effectief!

Nieuwsbrief? Leuk!
of liever niet?

VERKOOPGESPREKKEN?
* wat een dynamische dag!
* een belangrijk onderwerp met veel
humor gebracht
* geen harde sales, wel mijn eigen
verkoopstijl ontdekt
* de theorie wordt meteen in praktijk
gebracht
* je leert geen trucjes
* wat heb ik gelachen EN veel geleerd
Zo maar een paar reacties van de
deelnemers op de training 'Van
ontmoeting naar opdracht' (het geheim
van succesvolle verkoopgesprekken).
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? Doe dan mee op
9
januari 2019, want dan nemen we ook jou
mee in het geheim van succesvolle
verkoopgesprekken.
Meld je HIER aan en zorg dat jouw plek
gereserveerd is.

Zeg het met
"KRACHTIGE
KLEUREN".

Stel, je hebt een rode
gedrags/communicatiestijl en je komt
daardoor vaak ongewild dominant over
op een gesprekspartner.
Of jij, met je gele gedragsstijl, hoe zorg je
er nu voor dat anderen jou serieus nemen?
Tijdens de training "Krachtige Kleuren"
maak je niet alleen kennis met jouw
communicatiestijl. Atie Breugem, van AB
Colours is kleur- en stijladviseur.
(www.abcolours.nl). Zij leert je door het
gebruik van de juiste kleuren jouw stijl te
bekrachtigen of juist af te zwakken.
Ook krijg je tips welke kleuren en
kledingstijl jou het best tot recht laten
komen. Uiteraard geeft zij advies aan
vrouwen EN mannen.
Een leerzame, kleurige dag waarna je met
waardevolle en bruikbare adviezen
huiswaarts keert.
Noteer 6 februari dus in je agenda en meld
je aan!

Een nieuw jaar in
aantocht

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

Een heel gelukkig,
succesvol 2019!
Harteveld Trainingen wenst al haar
contacten een gezellige jaarwisseling, een
sprankelend begin van 2019 en een heel
succesvol, gezond en gelukkig 2019 toe!
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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.

