
 

 

 

 

Training ‘Effectief en flexibel communiceren’ 

Door gedrag te begrijpen 

 

 

Inhoud en werkwijze  

Gebruik makend van DISC profielen van Q4-profiles, krijg je inzicht in de communicatie 

verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf. 

 Op welke wijze communiceer je naar je zelf en naar anderen? 

 Hoe gedraag je je van nature? 

 Hoe handel je onder stress, wat gebeurt er bij 

werkdruk? 

 Hoe reageer je onbewust op situaties? 

 Hoe ervaar je anderen en anderen jou? 

 

 

Voor wie? 

Teams van leerkrachten, intern begeleiders, coördinatoren, 

remedial teachers en/of directeuren die meer inzicht willen 

krijgen in zichzelf en elkaar waardoor de flexibiliteit en 

effectiviteit zal vergroten in het team.   

 

 

Opbrengst van de training 

Je vergroot de kennis van je gedrag en dat van je collega's. Hierdoor begrijp je gedrag 

beter, kun je veel communicatie conflicten vermijden, ga je prettiger werken en kom je 

samen tot een beter resultaat. Specifieke aandacht wordt besteed aan het vergroten van 

individuele effectiviteit en het optimaal benutten van talenten. Op een zodanige manier dat 

energieverlies wordt geminimaliseerd. 

 

 

Praktische informatie 

• De training bestaat uit 4 dagdelen plus per deelnemer een persoonlijke  

   meeting van anderhalf uur. 

• Data en locatie worden in overleg bepaald.  

• De investering is afhankelijk van de situatie en grootte van het team. 
 

Meer informatie: info@wonderwijs-coaching.nl 

 

 

Trainer Annemieke Hoogeboom 



 

 

 

Trainer 

Annemieke Hoogeboom is werkzaam als zelfstandig coach en trainer voor kinderen en hun 

begeleiders (ouders en leerkrachten).  

Tien jaar ervaring in het onderwijs en tien jaar ervaring als trainer/ coach hebben zich 

gebundeld tot een rijke, unieke expertise: Annemieke heeft kennis en kunde op het gebied 

van communicatie, individuele en teamcoaching, leren leren, beelddenken, hartcoherentie 

en de matrixMethode.    

Wat klanten zeggen: 

 ‘Annemieke heeft echt iets te vertellen. Wat een schat aan kennis en een helder verhaal. 

Onze vragen werden krachtig beantwoord’   

‘Door de kennis en ervaring van Annemieke heeft ze ons weer op het goede spoor gezet!’ 

‘Na deze training voel ik het weer bruisen van binnen. Ik ga morgen meteen in de praktijk 

brengen wat ik hier heb geleerd.’ 

De passie van Annemieke is om haar ervaringen en kennis middels trainingen over te 

brengen op volwassenen die een rol spelen bij de opvoeding en het onderwijs aan kinderen, 

zodat zij op hun eigen manier ondersteuning kunnen bieden aan kinderen. 

 


