
In de workshop Sparren met de DISC krijg je door te boksen meer inzicht in jezelf. Boksen 
is heel reflexmatig omdat het primair en intuïtief is. De deelnemer heeft geen tijd om na te 
denken en zich sociaal-wenselijk op te stellen. Door te boksen krijg je heldere inzichten in 
jouw manier van contacten aangaan, communiceren en grenzen stellen. In de workshop leer 
je jouw gedrag en dat van een ander goed herkennen. 

Er wordt gewerkt met de DISC. Dit instrument maakt gedrags- en communicatiepatronen 
zichtbaar. Welk gedrag wordt bloot gelegd? 
Ben je taak- of meer mensgericht? Ben je snel of juist rustig? Introvert of extravert?

De interactieve workshop laat de deelnemers echt kennis met zichzelf en elkaar maken. 
Op een energieke manier komt het diepere inzicht door het gebruik van dit psychologische 
model. Hierdoor kan open communicatie plaatsvinden.

SPARREN met de DISC

Ga voor meer informatie naar www.excelevents.nl 
of stuur een mailtje naar: info@excelevents.nl
Bellen kan met Angelique: 06 – 16 77 44 06

Angelique



Resultaat
De workshop geeft inzicht in de kwaliteiten, valkuilen, dynamiek en groeimogelijkheden van 
de deelnemers. Hierdoor ontstaat er meer wederzijds begrip. Door het boksen te koppelen 
aan werksituaties, wordt de transfer gemaakt. Met reflectie op het handelen, kan iedere 
deelnemer voor zichzelf waardevolle ontwikkelpunten meenemen.

De DISC training past bij persoonlijke en teamontwikkeling. Het kan als een dagvullend 
programma worden georganiseerd maar ook in een dagdeel, eventueel inclusief een 
uitgebreide DISC-rapportage voor iedere deelnemer.

De workshop Sparren met de DISC zorgt altijd voor veel positieve energie door maximale 
interactie tussen de deelnemers. Met een stevige inhoudelijke onderbouwing en begeleiding 
door een enthousiaste en deskundige coach.

Een workshop boksen kan ook op maat worden gemaakt en worden gekoppeld aan andere 
psychologische modellen.

Experience & Eventmarketing
Excel Events is een organisatie- en adviesbureau  voor experience & eventmarketing. Met 
actie en avontuur op inspirerende locaties worden evenementen ingezet voor excelleren en 
engagement in teams en organisaties.
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