
 
 

 

DENKPATRONEN, COMMUNICATIE- EN GEDRAGSSTIJLEN 
Dinsdag 9 februari 2021. Deze training is zeer breed toepasbaar! 
 

Mensen hebben hun voorkeur in denkpatronen. Denkpatronen zijn herkenbaar aan uitspraken, gedrag, kwaliteiten 
en valkuilen. Het hanteren van tegengestelde denkpatronen leidt vaak tot irritatie, onbegrip en helaas ook tot 
conflicten. Deze zijn met inzichten van deze training, gemakkelijk te voorspellen en te voorkomen. Daarbij kun je 
bepalen welke taken/functies goed bij iemand/jezelf passen of juist niet.  
 
- Praat je weleens langs elkaar heen? 
- Heb je genoeg van de irritaties, conflicten of mensen die elkaar ontlopen? 
- Wil jij begrijpen hoe dit komt en hoe je dit eenvoudig kunnen oplossen? 
- Wil jij snel kunnen herkennen welke kwaliteiten en valkuilen jij en anderen hanteren? 
- Wil jij de dynamiek binnen jouw team of met klanten herkennen, begrijpen én sturen?  

Zo ja, dan is dit de training voor jou!  
 
RESULTATEN 
Gesprekken en samenwerking verlopen soepeler en effectiever. 
- Je kunt écht contact maken en een sfeer van vertrouwen creëren. 
- Je kunt weerstand, irritaties en conflicten voorspellen, ombuigen of voorkomen. 
- Je kunt voorspellen welke taken/functie bij jou en anderen passen. 
 

Inzicht in denkpatronen is effectief bij: communicatie, samenwerking, leidinggeven, 
werving & selectie; teambuilding, taakverdeling, coaching en advisering. 
 
INHOUD TRAINING  
- Per denkpatroon: het taalgebruik, gedrag, de kwaliteiten, valkuilen, passende functies/taken. 
- Het herkennen van en het afstemmen van jouw communicatie op je gesprekspartner. 
- Inzicht in welke taken bij jou en je collega's passen. 
- In deze training behandelen we de denkpatronen: 
- globaal/specifiek; 
- procedures/opties; 
- vermijden/bereiken; 
- voldoet niet/voldoet wel; 
- externe referentie/interne referentie; 
- positie/prestatie/relatie (PPR), deze zeer beknopt. 

Deze worden uitgebreid behandeld in de 2-daagse training 'Verschil in focus: PPR'. 
 
WERKWIJZE 
Je gaat in deze workshop intensief aan de slag met het ontdekken van jouw eigen denkpatronen, communicatie- 
en gedragsstijlen. Daarnaast leer je die van anderen herkennen. Je doet veel oefeningen waardoor je de directe 
toepassingsmogelijkheden herkent en de impact van dit onderwerp ervaart. Gegarandeerd direct resultaat! 
 
INFORMATIE 
Datum: dinsdag 9 februari 2021 van 10-17 uur. 
Locatie: Smart Difference, Markstraat 29, 4844CN Terheijden (vlakbij Breda), Nederland.  
Investering: € 297,00 excl. btw bij inschrijving via Smart Difference. 
Investering: € 297,00 vrij van btw. d.m.v. inschrijving via het bedrijf Vortex, 
Informatie: Karlijn Vrolijk +31(0)6 - 52 680 330 of via mail: karlijn@smartdifference.nl. 
Inschrijving: via het inschrijfformulier van Smart Difference met b.t.w. of via Vortex vrij van b.t.w. 



 
 

 

INSCHRIJFFORMULIER SMART DIFFERENCE 
Let op: Kun je de b.t.w. niet aftrekken? Schrijf je b.t.w.-vrij in via Vortex, zie het inschrijfformulier op de volgende pagina. 

 
GEGEVENS DEELNEMER: 
Naam organisatie/werkgever :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Voor- en achternaam : dhr. / mevr. …………………………………………………………………………………………….……………………… 

Privé-adres : ……………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
Postcode/woonplaats : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Telefoon thuis : ……………………………………………….… Telefoon zakelijk : …………………………….…….…………………. 

Mobiel nummer privé : ……………………………………………….… Mobiel zakelijk : …………………………….……….……………… 
E-mailadres :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum : ……………………………………………… Functie: ………………………………………………………...……………… 
 
AANMELDING VOOR 
¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….……………..…excl. b.t.w. 
 

¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 
 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….……………..…excl. b.t.w. 
 

¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….……………..…excl. b.t.w. 
 
VOORWAARDEN: 
De trainingsinvestering dient 2 weken voorafgaand aan de training op de rekening van Smart Difference te staan. 
Bij verhindering na aanmelding gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 
� Annulering dient schriftelijk of per mail doorgegeven te worden, waarbij de datum van ontvangst van de brief 

of mail door Smart Difference als datum voor het berekenen van de annuleringstermijn wordt gehanteerd. 
�  Bij annulering langer dan 21 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag berekent Smart Difference geen vergoeding. 
� Bij annulering binnen 21 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag berekenen wij 100% van de investering, 

er mag er een vervanger deelnemen. 
 
 

Akkoord deelnemer  

Datum / plaats : .…………………………………………………………………………………………   Handtekening deelnemer: 

Naam : .………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

INDIEN VERGOEDING DOOR WERKGEVER: Naam   

Naam werkgever :  .……………………………………………………………… opdrachtgever : …………………………..………………......……… 
Functie :  .……………………………………………………………… Telefoon : …………………………..………………......……… 

E-mailadres : .………………………………………….…………………… Mobiel : …………………………..………………......……… 

Adres / woonplaats : .………………………………………………………………….....................................................……………..……….………… 
Indien gewenst door opdrachtgever: aanvullende gegeven t.b.v. factuur : …………………........……………………………………………… 
 
Handtekening opdrachtgever voor akkoord:   Handtekening opdrachtgever: 
Naam / functie : .………………………………………………………………………………………… 

 Datum / plaats : .………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

INSCHRIJFFORMULIER VORTEX  
Let op: Kun je de b.t.w. wel aftrekken? Schrijf je dan in via Smart Difference zie het formulier op de vorige pagina. 
 

GEGEVENS DEELNEMER: 

Naam organisatie/werkgever :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Voor- en achternaam : dhr. / mevr. …………………………………………………………………………………………….……………………… 
Privé-adres : ……………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Postcode/woonplaats : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Telefoon thuis : ……………………………………………….… Telefoon zakelijk : …………………………….…….…………………. 
Mobiel nummer privé : ……………………………………………….… Mobiel zakelijk : …………………………….……….……………… 

E-mailadres :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum : ……………………………………………… Functie: ………………………………………………………...……………… 
 

AANMELDING VOOR 
¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 
 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….……………..…excl. b.t.w. 
 

¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….……………..…excl. b.t.w. 
 

¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….……………..…excl. b.t.w. 
 

VOORWAARDEN: 
De trainingsinvestering dient 2 weken voorafgaand aan de training op de rekening van Vortex te staan. 
Bij verhindering na aanmelding gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 
� Annulering dient schriftelijk of per mail doorgegeven te worden, waarbij de datum van ontvangst van de brief 

of mail door Vortex als datum voor het berekenen van de annuleringstermijn wordt gehanteerd. 
�  Bij annulering langer dan 21 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag berekent Vortex geen vergoeding. 
� Bij annulering binnen 21 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag berekenen wij 100% van de investering 

er mag er een vervanger deelnemen. 
 
 

AKKOORD DEELNEMER  

Datum / plaats : .…………………………………………………………………………………………   Handtekening deelnemer: 
Naam : .………………………………………………………………………………………… 
 
 

INDIEN VERGOEDING DOOR WERKGEVER: Naam   

Naam werkgever :  .……………………………………………………………… opdrachtgever : …………………………..………………......……… 
Functie :  .……………………………………………………………… Telefoon : …………………………..………………......……… 

E-mailadres : .………………………………………….…………………… Mobiel : …………………………..………………......……… 

Adres / woonplaats : .………………………………………………………………….....................................................……………..……….………… 
Indien gewenst door opdrachtgever: aanvullende gegeven t.b.v. factuur : …………………........……………………………………………… 
 
 
Handtekening opdrachtgever voor akkoord:   Handtekening opdrachtgever: 
Naam / functie : .………………………………………………………………………………………… 

 Datum / plaats : .………………………………………………………………………………………… 
 

P.O. Box 7  Markstraat 29  +31 (0)76 - 572 02 87  IBAN: NL24RABO0341438847 
4844ZG Terheijden  4844CN Terheijden +31 (0)6 - 54 903 580 BIC: RABONL2U  KvK: 74751328 

 


