
 
Natuurlijke drijfveren 

De workshop die je energie geeft! 
 

 

 

Waarom deze workshop? 

Herken je dat met de één moeiteloos kunt communiceren terwijl je met een ander het gevoel hebt 
een totaal andere taal te spreken? 

Valt het je op dat jij en je partner/collega een totaal andere aanvliegroute hebben wanneer er een 
klus geklaard moet worden? 

Merk je dat je leegloopt op de ene activiteit terwijl je iets anders moeiteloos urenlang kunt doen? 

En herken je dan ook de frustratie en irritatie die dat soms oplevert? 

De oorzaak ligt in jouw natuurlijke kern, jouw drijfveren. Het is je eigen unieke samenstelling die 
bepalend is voor hoe jij van nature handelt. Dat geldt natuurlijk ook voor de ander. 

➢ Laat jij een ander graag tot zijn recht komen? 
➢ Ben je van nature beschouwend en heb je een oplossing voor ieder probleem? 
➢ Weet jij feilloos wat je te doen hebt en hou je ervan om resultaat te behalen? 
➢ Of vind je het fijn als dingen geborgd worden? 

Deze workshop is voor iedereen die zichzelf op een nieuwe manier wil leren kennen en van daaruit 
wil ontdekken hoe je moeiteloos kunt (samen) werken, zonder gedoe of leeg te lopen. 

Wat brengt deze workshop je? 

Je krijgt inzicht in hoe jij vanuit je natuurlijke energie handelt. Je leert de natuurlijke energie van 
anderen herkennen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte en begrip voor de ander en leer je hoe je 
makkelijker de aansluiting vindt. 

Verder ontdek je: 

➢ Je eigen natuurlijke energie en bijbehorende kernwaarde en leer je deze ook bij anderen 
herkennen. 

➢ Waarom je soms “leegloopt” en hoe je dit kunt voorkomen 
➢ Wat jouw manier van conflicthantering is 
➢ Hoe je aan kunt sluiten in de energie en communicatie bij de ander. 

Voorafgaand aan de training vul je de online CVI-test in die jouw natuurlijke drijfveren naar 
bovenhaalt. Je ontvangt hiervan een uitgebreide rapportage. 

 



Locatie: 

Buitenplaats De Kruisberg, Klootsemastraat 1 te Doetinchem 

Tijd:  

09.30 - 16.30 uur (inloop vanaf 09.00 uur) 

Investering: 

€ 225,- inclusief de rapportage van jouw natuurlijke profiel, koffie, thee, lunch, exclusief BTW. Neem 
je deel als particulier, dan krijg je de BTW cadeau. 

 


