
 

 

 

JE LUISTERT WEL…….MAAR BEGRIJP JE ME OOK? 
 

 
Elk mens is uniek...gelukkig maar want de mens bestaat bij de gratie van 
diversiteit. Verschillen maken de wereld leuker maar soms ook lastiger. Dat 
merken we vooral in communicatie en samenwerking. Er zit verschil in de 
manier waarop wij denken, handelen, leren en begrijpen. In hoe jij 
informatie verzamelt en omgaat met moeilijke situaties en stress. Er zitten 
verschillen in bronnen van motivatie en in de aanpak van de dingen die jij 
doet. Dit leidt veel vaker dan we willen tot miscommunicatie, irritaties, 
conflicten, onbegrip en zelfs ruzies. 

Wat helpt mij dan...? Geen aangeleerde korte termijn trucjes, maar wel de 
duurzame verhelderende methode van Human Dynamics®. Je ervaart direct 
dat je een groot verschil kunt maken in je communicatie. Human Dynamics is 
een methodiek die jou in staat stelt de fundamentele verschillen tussen 
jezelf en anderen te herkennen en te erkennen. Het geeft meer inzicht in 
jezelf, het gedrag van collega’s, leerlingen, manager, jouw partner of 
kinderen.  

Wat leer ik dan?  Je leert jezelf en anderen écht begrijpen. Ook ontdek je 
jouw en andermans aangeboren kwaliteiten. Je leert hoe je kunt inspelen op 
jouw eigen specifieke behoeften, hoe je elkaar sneller leert begrijpen en hoe 
je jezelf en anderen kunt helpen om effectiever te worden in communicatie 
en samenwerking.  Miscommunicatie, onbegrip en irritaties zullen 
veranderen in herkenning, begrip en respect! 
  

MAAK KENNIS MET HUMAN DYNAMICS 
Vrijdag 12 juni 2015         9.30 - 16.00 uur 

 

AANMELDEN  

Via mail: mike@mntraining.nl  of bel 0655 363 907. Je ontvangt dan een 

bevestiging van je aanmelding, een factuur en een routebeschrijving. 

 

WAAR? 

Buitenplaats De Paddenstoel 

Moersbergselaan 3 

3941 BW Doorn  

 
Trainer: Mike Nikkels ( gecertificeerd HD Facilitator)  

  

 
Deze leerzame dag is bedoeld 
voor jou….maar ook voor: 

Ouders - Leraren -Teams – 

Managers       
 

Wat levert mij deze dag op? 

 verhelderend inzicht op 
basis van eigen waarneming 
en ervaringen.  

 van zien… naar begrijpen   
erkennen en benutten 

 ontdek de natuurlijke 
drijfveren van jouw kind, 
partner of collega 

 een ontdekkingstocht naar 
wat duurzaam werkt in 
communicatie en 
samenwerking  

KOSTEN 
 € 190 particulier 

 € 245 instellingen/bedrijven 

( excl. btw) 

 incl.  lesmateriaal/ 

koffie/thee/fris/ bio-lunch 

 

 VERDIEPINGSDAG 

Wil je nog meer leren en 

toepassen? 

Op vrijdag 3 juli 2015 

organiseren wij een vervolg op 

de kennismakingsdag. 
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