
Two-focus 
DISC – Inzicht in persoonlijk gedrag 

Succesvolle mensen kennen en begrijpen zich-

zelf. Zij weten hoe zij het best kunnen afstem-

men in verschillende situaties. Zij kennen hun 

kwaliteiten én valkuilen in de communicatie 

met anderen. Ze zijn in staat hun omgeving te 

observeren en hun gedrag aan te passen aan de 

omstandigheden.  

Two-focus stimuleert persoonlijke groei en organisatie-
ontwikkeling door met een andere blik naar de mens 
en de organisatie te kijken. Wij richten ons op uw 
organisatieontwikkeling, waarbij de mens centraal staat. 
Hiermee leveren wij een bijdrage aan ‘het nieuwe bouwen’ 
en sluiten wij aan bij de ontwikkelingen in de bouwsector, 
zoals opgesteld in het ambitiedocument ‘marktvisie’ 
(www.marktvisie.nu). 

Met interventies, coaching, training en technieken richten 
wij ons op de ontwikkeling en bewustzijn van gedrag, 
samenwerking, leiderschap en communicatie. Eén van de 
middelen die wij inzetten en die zich ruimschoots in de 
praktijk bewezen heeft, is DISC: een manier om gedrag te 
duiden. 

Resultaat
De kracht van DISC zit hem in de eenvoud zonder af te 
doen aan de complexiteit van mensen. Alles wat u leert 
over DISC is direct toepasbaar in uw werk én privéleven. 
Uw DISC-profiel geeft inzicht in uw natuurlijke manier 
van doen en laat zien hoe u onder druk omgaat met 
bepaalde situaties. Het analyseren van de verschillen 
geeft inzicht in wat u belemmert of stimuleert. Wanneer 
u weet waar u goed in bent en u kunt werken vanuit uw 
kwaliteiten, verhoogt dat het werkplezier en persoonlijke 
gedrevenheid waardoor prestaties toenemen. We 
interpreteren andermans gedrag vanuit ons eigen 
perspectief, behoeften en of belangen. Elke relatie begint 
met uzelf leren kennen en de voorkeurstijl van uw collega, 
partner of klant te herkennen. Door deze kennis bent u ook 
in staat om uw manier van communiceren en handelen af 
te stemmen op anderen. Dit stimuleert samenwerking, 
verhoogt werkplezier en werkt resultaat bevorderend.

Academy

The New Builders

Door bewustzijn 
samen succesvoller! 

www.thenewbuilders.nl



Doelgroep
Deze Two-focus Academy is bedoeld voor organisaties die 
(h)erkennen dat medewerkers met meer betrokkenheid 
en bevlogenheid werken vanuit hun persoonlijke talent en 
intrinsieke motivatie. Door het aanboren van kwaliteiten 
worden technieken en expertise nog beter benut. Samen 
met u maken wij een programma dat aansluit op de 
wensen en behoeften van uw bedrijf. 

Inhoud
DISC is op vele terreinen toepasbaar. Wij zetten het onder 
andere in bij workshops voor:
• Persoonlijke groei & effectiviteit 
• Communicatie 
• Leiderschapsontwikkeling 
• (Resultaatgericht) Samenwerken 
• Teamontwikkeling 
• Klantcontact & netwerken 
• Commercieel handelen 

DISC tools 
Als Two-focus bieden we ook diverse tools en toepassings-
methodieken, zoals: 
• Persoonlijke keycard 
• Teamgrid van uw team 
• Landschapskaart van uw organisatie 
• Wekelijkse DISC-clue 
• Persoonlijk notitieboekje met naslagwerk, tips en 

oefeningen.

Geïnteresseerd? 
Neem contact met ons op via: info@two-focus.com 
of bel: 0610611295 / 0623363013. Meer informatie is 
ook te vinden op: www.two-focus.com.

Wij zetten onze expertise als gecertificeerde Q4 Pro-
files DISC-trainers graag in binnen uw organisatie. 

www.thenewbuilders.nl

‘Het nieuwe bouwen’ is een integrale 

aanpak van alle (deel)initiatieven 

op het gebied van mens, organisatie, 

product en markt.
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