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Begrip voor en inzicht hebben in gedragsstijlen kan leiden tot verschillende positieve kwaliteiten, 

zoals betere communicatie met stakeholders, efficiëntere indeling van tijd en het inzetten 

van de juiste verkooptechnieken. Daarnaast kan bewustwording en herkenning van het eigen 

gedrag bijdragen aan het positief handelen bij dilemma’s omtrent ethiek. Deze vaardigheden 

zijn maatgevend voor het behalen van zowel persoonlijke als professionele successen. Het is 

vanzelfsprekend dat dit ook bij Vastgoedprofessionals een belangrijke rol speelt. Om deze reden is 

het volgende voorstel voor de training ‘De Wereld van Gedrag’ ontwikkeld. 

De training ‘De Wereld van Gedrag’ is in de basis een gedragstraining waarbij in het middagprogramma 

ingespeeld wordt op de aansluitende behoeftes van de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld ingevuld 

worden met thema’s zoals communicatie- en verkooptechnieken, spreken voor een groep en 

tijdsmanagement.

Na afloop van deze training is de deelnemer:

• Bekend met de verschillende gedragsstijlen en communicatie- en verkooptechnieken.

• In staat om assertief, proactief en met zelfvertrouwen te samenwerken, communiceren, overtuigen 

en onderhandelen.

• In staat zijn/haar persoonlijke gedragsstijl (en die van anderen) te herkennen, plaatsen en hierop te 

anticiperen in verschillende situaties.

• In staat om tijd efficiënter en effectiever in te delen. 

• Bekend met zijn/haar eigen krachten en valkuilen op het gebied van gedrag, communiceren en 

verkopen en in staat om deze op een positieve wijze in te zetten in de eigen werkomgeving.

Het uiteindelijke resultaat is het hebben van beter zelfinzicht en praktische handvatten op het gebied 

van gedrag, communiceren, verkopen en tijdsmanagement ten gunste van kwalitatief hoogwaardige 

werkzaamheden en omgang met opdrachtgevers, klanten, relaties en collega’s.



MAPSTELL

Mapstell is een tool om de gedragsstijlen van jezelf en de mensen om je heen in kaart te 

brengen en bespreekbaar te maken. Voor de start van de training vullen de deelnemers een 

online vragenlijst in. Vervolgens ontvangen de deelnemers een persoonlijke landkaart en 

de toelichting hierop, de routebeschrijving. Deze worden, samen met de vloermat, ingezet 

tijdens de interactieve training en is erop gericht om onderlinge dialogen aan te gaan. 
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MIDDAGPROGRAMMA

De deelnemers gaan tijdens het ochtendprogramma aan de slag met Mapstell. Er wordt inzicht gegeven 

op de gedragsstijl van de deelnemer, wat de voornaamste krachten en valkuilen zijn en hoe anderen hem of 

haar soms kunnen ervaren. Daarnaast wordt er ingegaan op wat voor invloed (andere) gedragsstijlen hebben 

op de manier van (samen)werken en communicatie. Naderhand vindt er een gezamenlijke lunch plaats.

Het middagprogramma wordt gebaseerd op de uitkomsten van het ochtendprogramma en daarnaast op 

maat gemaakt naar de behoeftes van de opdrachtgever. In de basis gaan de deelnemers aan de slag met het 

efficiënter en effectiever indelen van tijd, communicatie- en/of verkooptechnieken. De deelnemers gaan met 

elkaar op onderzoek uit hoe ze de hiervoor benoemde vaardigheden kunnen verbeteren. Uiteraard is er ook 

ruimte voor onderlinge kennisuitwisseling. De dag wordt afgesloten met een opsomming van de gegeven 

praktische handvatten om het geleerde uit te kunnen dragen in de eigen werkomgeving. 

Ochtendprogramma | Mapstell

Middagprogramma | Maatwerk

• Perceptie

• Gedragsstijlen inzichtelijk maken

• Persoonlijke landkaart en routebeschrijving voor groter zelfinzicht

• Krachten en valkuilen van de eigen gedragsstijl 

• ‘Wereld van Verschil’ voor wederzijds begrip

• Verschillende communicatie- en verkooptechnieken

• (Eigen) krachten en valkuilen op het gebied van communiceren en verkopen 

• Verbale en non-verbale communicatie 

• Voorkomen van aannames

• Assertief, proactief en met zelfvertrouwen communiceren, overtuigen en onderhandelen

• Tijdsmanagement
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OCHTENDPROGRAMMA



INSCHRIJVING

De prijs bedraagt € 389,- per deelnemer excl. btw, locatie en catering.                    
Uitgaande van minimaal één groep met minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.

GEÏNTERESSEERD?

Neem dan contact op met Romain Wijckmans.
 
E: r.wijckmans@kpe.nl
T: 085 01 60 478
W: www.kpe.nl


