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‘Balans in denkstijlen’
Persoonlijke ontwikkeling Teamontwikkeling
Weet u de effecten van de verschillende denkstijlen binnen een team? 
Denkstijlen hebben een directe invloed op onze prestaties, individueel 
en in teamverband. Indien onze denkstijl niet in balans is met wie we zijn 
en wat we willen, met het team waarin we werken en de wereld om ons 
heen, heeft dat direct effect op het realiseren van de team- en individuele 
doelen. Het heeft daarnaast ook effect op hoe gelukkig en vrij wij ons 
voelen in het team.

‘Wij raken niet verstoord door wat 
er om ons heen gebeurt,  maar door 
onze gedachten erover.’ 
(Epictetus, 50 AD – 138 AD)

Wat kunt u verwachten?
In deze workshop gaan we ervaren wat een goede balans is tussen de 
verschillende denkstijlen: het voelende, rationele en actiegerichte denken. 
Dit doen we aan de hand van zes vragen die van belang zijn om (team)
prestaties te verbeteren.

1  Wat is ons plan als team?
2  Wat is mijn eigen plan?
3  Wat zijn onze taken als team?
4  Wat zijn mijn eigen taken?
5  Wie zijn de mensen om mij heen?
6  Wie ben ik?

De deelnemers beleven het effect van denken evenals het beantwoorden 
van bovenstaande vragen op de (team)prestaties. Met eenvoudige en 
verrassende opdrachten gaan we aan de slag. Een afwisselende workshop 
met interactie en theorie die het brein aan het werk zet.
De Zwerm Groep zet tijdens deze workshops twee Denkstijlen-
gecertificeerde procesbegeleiders in. Zo kunnen wij meer persoonlijke 
aandacht geven, waardoor meer diepgang ontstaat.

W o r k s h o p  ‘ B a l a n s  i n  d e n k s t i j l e n ’



Aan het einde van de workshop hebben de deelnemers:
  ervaren wat de directe effecten zijn van denkstijlen op het  

uiteindelijke teamresultaat;
  kunnen inschatten wat hun voorkeursdenkstijl is en de effecten  

hiervan op hun geluk en vrijheidsgevoel;
  een methode ervaren die in het dagelijks leven handvatten geeft  

om als team en als individu beter te kunnen presteren.

Voor wie?
De workshop is geschikt voor teams van 5 tot 20 personen.

Duur
1 dagdeel

Locatie
In company.

Workshops

Groepsgrootte
5 tot 20 personen. Grotere groepen op aanvraag.

Kosten
De kosten voor de workshop bedragen 1.210 euro.

Aanmelden/informatie
Neem contact op met De Zwerm Groep:

  070 306 09 34 
  info@dezwermgroep.nl
  www.dezwermgroep.nl
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Kracht van gedrag Werkgerelateerde drijfveren Balans in denkstijlen Zelfsturing met action learning 


