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Gedrag en Denkstijlen 
 
 
Gebruik van gedragskennis binnen 
(overheids)communicatie is één van 
de meest inspirerende ontwikkeling-
en van afgelopen jaren. ‘Nudging’ is 
daarvan een bekend voorbeeld. 
 
Maar menselijk gedrag wordt óók 
beïnvloed door hoe iemand denkt. 
Ook wel een Denkstijl genoemd. Een 
Denkstijl bepaalt wat iemand opvalt, 
ontgaat, aanspreekt, irriteert en 
welk gedrag deze persoon laat zien.  
 
In onze training ontdek je de Denkstijl 
van anderen én jezelf te herkennen,  
hier goed op af te stemmen en met  
deze kennis gedrag te beïnvloeden. 
 
Voor wie 
De training is gericht op (communicatie)-
adviseurs, projectleiders en beleids-
medewerkers van (semi) overheid en 
non-profitorganisaties. 
 
Programma 
Je volgt een intensieve 2-daagse 
training. Aan de hand van theorie, 
praktijkcases en oefeningen ontdek je de 
wondere wereld van Denkstijlen en de 
invloed daarvan op menselijk gedrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Onderwerpen die bij deze training aan  
de orde komen zijn o.a.: 
 
1.HET COMMUNICATIEMODEL 
Hoe mensen informatie vanuit de 
buitenwereld verwerken en hoe dat 
vervolgens effect heeft op ons gedrag. 
 
2.DENKSTIJLEN 
Herken de meest voorkomende 
Denkstijlen. 
 
3.VERBREDINGS- EN VERDIEPINGSVRAGEN 
Oefen invloed uit op iemand Denkstijl en 
gedrag. 
 
4.OEFEN MET DENKSTIJLEN 
Praktijkopdrachten 
 

Investering 

De kosten voor deze 2-daagse training 

bedragen slechts 995,- p.p. excl. 21% 

BTW. Je krijgt hiervoor:   

• Twee inspirerende trainingsdagen 
• Twee heerlijke lunches  
• Koffie/thee/water en iets lekkers  
• Syllabus 
• Een set Denkstijlkaarten 
• STRIGO Certificaat 

 
Data en locaties 
Kijk op: www.strigo.nl 
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Incompany 
Deze training wordt ook incompany 
aangeboden (maatwerk). Minimaal 4, 
maximaal 10 deelnemers per groep  
voor slechts 3.995,- excl. 21% BTW 
 
Trainer 
Kim van Ingen is een ervaren 
communicatieprofessional met grote 
passie voor menselijk gedrag. Kim 
studeerde aan de Fontys Hogeschool 
Communicatie Eindhoven en het 
Instituut voor Eclectische Psychologie 
 
Ze koos voor een carrière in de 
overheidscommunicatie en deed daar 
ervaring op als communicatieadviseur, 
coördinator communicatie en 
woordvoerder. 
 
Ze heeft ruime ervaring bij het Rijk, 
provincies, (middel)grote gemeenten, 
waterschappen, wooncorporaties, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contact 
Neem voor meer informatie contact  
op met: 
 
Kim van Ingen 
E kimvaningen@strigo.nl 
T (06) 30 77 26 26 
 
 

STRIGO  
Communicatie, Training & Coaching 
 
Villa Oldenburg 
St. Michielsgestelseweg 8 
5261 NH  VUGHT 
 
T  (073) 689 86 92 
E  info@strigo.nl 
I  www.strigo.nl 


