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MORE & BETTER TEAM INTERACTIONS - INTEGRATIEWORKSHOP MET ANJA 

PAIROUX  

Betere interacties tussen teamleden door kennis en inzicht in persoonlijkheden en 

aanvaarding van onderlinge verschillen 

 

Uitdagingen 

+ Hoe als change ambassador omgaan met kritische vragen en weerstand tegen 

verandering? 

+ Hoe verandering communiceren rekening houdend met de diverse MBTI 

dimensies? 

+ Implementatie van MBTI basis naar concrete praktijksituaties. 

+ Hoe diverse MBTI profielen inbrengen in diverse projecten en/of vergaderingen 

om efficiëntie te bereiken? 

 

MBTI integratieworkshop (halve dag) 

 

Tijdens deze workshop bouwen we verder op de kennis en inzichten die opgedaan 

werden in de MBTI basis workshop. We gaan over tot concrete integratie van het 

geleerde. 

 

De deelnemers krijgen tijdens de workshop concrete oefeningen waarin ze het 

theoretische kader leren omzetten naar de voor hen relevante realiteit. Ze krijgen 

daarbij een aantal concrete tips. 

 

Om bovenstaande uitdagingen aan te pakken, richt ik me in de oefeningen meer 

specifiek op: 

+ Vergaderingen en/of projecten laten verlopen volgens een MBTI-rolverdeling 

+ Verandering communiceren rekening houdend met eigen MBTI-profiel 

+ Welke profielen hebben welke “taal” nodig 

+ Inzicht op verschillende stressreacties bij de diverse profielen 

 

Aanpak 

  

Deze interactieve en praktische workshop is een evenwichtige mix van informatie en 

oefeningen. De deelnemers worden gemotiveerd om hun managementstijl aan te 

scherpen in functie van hun team(s).  
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Doelstelling/learnings 

  

+ Conflicthantering: door zelfkennis en aanvaarding van verschillen met anderen 

+ Communicatie: tips en tricks om met onderlinge afspraken een betere 

verstandhouding en vlottere communicatie te bereiken 

+ Change management: zicht op wat de manager zelf nodig heeft om stress te 

voorkomen in een veranderende omgeving 

+ Change management: zicht op wat teamgenoten nodig hebben om stress te 

voorkomen in tijden van verandering 

+ Teamontwikkeling: teams ontdekken hoe ze persoonlijke sterktes kunnen 

inzetten om complementariteit te bekomen 

 

Tarieven 

 

• Maximum aantal deelnemers: 16 personen per workshop. 

• Gehanteerde taal in dit geval: Nederlands of Engels. 

• KMO-portefeuille 

• Facultatieve kostprijs voor een bijkomend ‘stress management MBTI-rapport’. 

Op basis van de vooraf ingevulde vragenlijst bij het officiële MBTI-assessment center krijgt 

elke deelnemer een eigen individueel rapport met feedback over de persoonlijke reactie op 

stress, wat stressactivators zijn, hoe anderen kunnen helpen om uit stress te geraken en hoe 

anderen je nog meer in stress zetten.  

 


