
 

 

 

1 daagse training  
(verspreid over 2 dagen)   

De samenwerking als team flink verbeteren? Ontdek samen de sterke punten, maar ook de individuele verschillen in jouw 

team!  

In een GMDP omgeving is samenwerken belangrijk. Zowel met je eigen collega’s als met andere afdelingen. Een goede 

samenwerking vraagt om inzicht in de krachten en verschillen binnen het team. Als deze duidelijk en bespreekbaar zijn 

maak je als team minder fouten en werken jullie met meer plezier aan gezamenlijke doelen. 

Dit klinkt als een ideale situatie maar hoe bereik je dit? Met deze training leg je de basis voor het verbeteren van de 

teamsamenwerking. Dat doen we aan de hand van MBTI Persoonlijkheidstypen. De MBTI is een 

persoonlijkheidsinstrument dat focust op de positieve eigenschappen van mensen en hoe verschillen juist goed tot hun 

recht kunnen komen in de samenwerking. Het kan namelijk lastig zijn om iemand te begrijpen die heel anders in elkaar 

zit dan jijzelf. En we merken dat verschillen vaak als belemmerend worden ervaren, maar dit hoeft zeker niet. Zijn de 

verschillen eenmaal helder, dan kun je als team écht het beste uit de organisatie halen.  

Doelgroep 

Farmaceutische professionals, teamleiders of managers die (in)direct te maken hebben met groepsdynamiek en voor/in 

een team functioneren.   

Onderwerpen/opzet 

De training bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt klassikaal gegeven in Hoevelaken en het tweede deel online. Je 

leert het persoonlijkheidsmodel en het unieke persoonlijkheidstype kennen door een mix van theorie en interactieve 

voorbeelden. Van tevoren vragen we je een vragenlijst in te vullen (15-20 minuten); deze is de basis van deze sessie.  

Deel 1 geeft op een positieve manier inzicht in jezelf en in anderen, deel 2 geeft inzicht in de manier waarop het 

persoonlijkheidstype per individu zichtbaar zijn. 

Aantal deelnemers: maximaal 14 cursisten   Cursustijden: Dag 1:  09.00 – 13.00 (aansluitend lunch) Dag 2: 09.00 – 12.00  

Cursuslocatie: Dag 1: Hoevelaken 2: Online  Inschrijven: www.pharmatech.nl 

Samenwerken: essentieel voor GMDP! 

Dag 1 (live sessie in Hoevelaken) 

 

In deel 1 van deze training wordt aandacht besteed aan 

het leren kennen van je eigen persoonlijkheidstype. 

We ontdekken gezamenlijk welke natuurlijke 

gedragsvoorkeuren je hebt en wat deze in het 

professionele leven betekenen. 

 

Door middel van interactieve voorbeelden en een 

vooraf ingevulde vragenlijst, maak jijzelf uiteindelijk de 

keuze welk persoonlijkheidstype jou het best past. 

 

 

 

 

Dag 2 (online) 

 

In deel 2 van deze training besteden we aandacht aan 

andere persoonlijkheidstypes en bespreken we hoe je 

hiermee goed kunt samenwerken. We kijken naar 

sterke punten, de verschillen, maar ook naar de kracht 

van types die complementair aan elkaar zijn.  

 

De MBTI is een ontdekkingsreis door gedrag en 

persoonlijkheid. Een training die staat voor levenslange 

persoonlijke ontwikkeling!  

   PROGRAMMA  

http://www.pharmatech.nl/

