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Reflectiemethodieken, 
Communicatiepatronen 
& Persoonlijke 
ontwikkeling

Vervolg en Verdieping 
Op veler verzoek heeft InnerConnect een vervolg ontwikkeld op de 3-daagse Persoonlijke 
Ontwikkeling & Leiderschap! Een verdiepend programma dat speciaal bedoeld is om je weer 
bewust te maken van de elementen denken, doen en voelen in jouw werk- en leefstijl. 
Op de inmiddels vertrouwde InnerConnect wijze gaan we reflecteren, patronen in communicatie 
ontdekken en werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling. Een verdiepingsslag waarbij de 
vraag: ‘hoe gaat het nu en wat heb je nodig?’ centraal staat.  Gastvrouw Chantal zal ook dit keer 
weer alle heerlijke maaltijden verzorgen en ook zullen de hoofd, lijf & hart activiteiten niet 
ontbreken. Wij verheugen ons er enorm op je weer te mogen verwelkomen op Boerderij Mossel! 

Verdiepings
dagen
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Programma

Dag 1 Reflectiemethodieken en Persoonlijke 	
	  Ontwikkeling 

Binnen ieder team loop je ongetwijfeld wel eens tegen 
problemen aan. Dat is goed te verklaren, omdat ieder mens een 
andere persoonlijkheid en manier van communiceren heeft. Dat 
mensen met verschillende kernkwadranten anders met elkaar 
interacteren, heb je tijdens de 3-daagse reeds vernomen. De 
vraag is: hoe gaat het nú met jou en met jouw team? Welke 
manier van reflectie geeft je een helder zicht hierop? Welke 
instrumenten heb je nog meer nodig om jezelf (nog meer) te 
ontwikkelen en de samenwerking te bevorderen? Gedurende 
deze training zullen effectieve methodieken worden ingezet om 
deelnemers te laten reflecteren op de huidige stand van zaken.  

Leerdoelen 
• Deelnemers inzicht te geven in en te laten reflecteren op 

zichzelf en de groepsdynamiek binnen hun team.
• Zelfkennis van de deelnemers (nog verder) te 

vergroten in hun sterke en ontwikkelpunten.  

Na afloop van dag 1 heb je kennis van:
• reflectiespiraal van Korthage
• het schillenmodel van Bateson & Dilts en het inzetten van dit 

model voor reflectie
• hoe je de kernwadranten theorie van Ofman kunt inzetten ten 

behoeve van persoonlijke ontwikkeling en om de 
groepsdynamiek te verbeteren. 

• het teamrollen model van Belbin

Ben je in staat om:
• te reflecteren op je eigen omgeving, gedrag, vaardigheden, 

overtuigingen en kernwaarden aan de hand van het 
schillenmodel van Bateson en Dilts (de (neuro)logische 
niveaus) en de reflectiespiraal van Korthage. 

• de sterktes en ontwikkelpunten van jezelf en de mensen 
binnen jouw team te herkennen aan de hand van de theorie 
van Ofman en hoe daarmee om te gaan. 

• het teamrollen model van Belbin toe te passen
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Dag 2 Communicatiepatronen en -technieken 

In deze training maken we een verdiepingsslag. Met de 
basiskennis die je hebt opgedaan bij de 3-daagse Persoonlijke 
ontwikkeling en Leiderschap ga je verder kijken naar jouw 
eigen communicatie richting anderen. Dit doe je aan de hand 
van technieken en oefeningen uit het gedachtegoed van Neuro 
Linguïstisch Programmeren (NLP) en het gedragsmodel van 
de Transactionele Analyse (TA). Je leert jouw patronen en 
belemmerende overtuigingen herkennen en hoe daarmee om 
te gaan. Het leren herkennen van ons eigen gedrag en dat van 
anderen en het toepassen van adequate 
communicatietechnieken zijn belangrijke voorwaarden voor 
(het verbeteren van) onze interactie met anderen.

Leerdoelen 
• Effectievere communicatie door communicatiestijlen te 

herkennen en hierop af te stemmen.
• Het herkennen van (belemmerende) overtuigingen en 

patronen vanuit de invalshoek van Neuro Linguïstisch 
programmeren (NLP) en Transactionele Analyse (TA).

Na afloop van Dag 2 heb je (meer) kennis van:
• de verschillende communicatiestijlen binnen het team
• feedback geven volgens de 4 G’s (gedrag, gevoel, gevolg en 

gewenst gedrag)
• theorie en technieken uit verschillende hoeken zoals Neuro 

Linguïstisch programmeren (NLP) en Transactionele Analyse 
(TA)
- hoe je emotie kunt gebruiken bij motivatie, presentaties en 

verkrijgen van zelfvertrouwen
- hoe je beter om kunt gaan met stress en angst. 

Ben je in staat om:
• communicatie en samenwerking met anderen te verbeteren 

aan de hand van technieken uit de NLP en TA
• vastzittende en zich herhalende disfunctionele patronen te 

herkennen en veranderen
• de groei en autonomie van jezelf, anderen, jouw team en/of 

organisatie te stimuleren
• effectieve feedback te geven die blijft ‘hangen’
• de vergaarde kennis en technieken van Dag 1 en 2 uit te 

werken in een concreet plan van toepassing om de nieuwe 
inzichten, informatie en verbeteringen te kunnen 
implementeren voor jezelf en binnen jouw team

Programma
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Dagindeling 

Dag 1 
13:30 - 14:00 Inloop
14:00 - 16:00 Start programma
16:00 -16:15 Pauze
16:15 - 18:15 Vervolg programma
18:15 - 19:00 Borrel
19:00 -20:00 Diner
20:00 - 20:30 Vrije tijd
20:30 - 21:30 Hoofd, Lijf, Hart activiteit

Dag 2 
08:00 - 09:00 Hoofd, Lijf, Hart activiteit
09:00 - 10:00 Ontbijt
10:00 -12:15 Start programma
12:15 - 13:00 Lunch
13:00 - 14:45 Vervolg programma
14:45 - 15:00 Pauze
15:00 - 16:00 Vervolg programma
16:00 - 16:15 Afsluiting en evaluatie

Praktische informatie

Meedoen? 

Zoals de naam al zegt maken we een 
verdiepings-slag gedurende de 
verdiepingsdagen. Om deze reden zijn deze 
dagen alleen toegankelijk voor deelnemers die 
de InnerConnect 3-daagse hebben gevolgd.  

Locatie en Datum 

De verdiepingsdagen vinden plaats bij 
Boerderij de Mossel in Otterlo. 

Kosten en Accreditatie 

De kosten van deze 2-daagse training 
bedragen 980 euro excl Btw.  
Accreditatie voor openbaar apothekers en 
ziekenhuisapothekers is aangevraagd. 


