
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbouw module: 

Ieder mens heeft een ‘aard’. Dat is wat je van nature bent, wat niet wil 

zeggen dat je je ook zo gedraagt. In de loop van je leven heb je veel gedrag 

aangeleerd. Op sommige momenten, bijvoorbeeld wanneer je moe bent 

of het druk hebt, komt je ware aard weer naar boven. Het aangeleerde 

gedrag kost dan teveel energie. In dit traject gaan we aan de hand van de 

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) op zoek naar elkaars aard. Dat doen 

we op een speelse en interactieve manier waarbij je op je eigen gedrag en 

dat van je collega’s reflecteert. Het resultaat is dat je jezelf en elkaar beter 

begrijpt en snapt waarom een collega soms ‘zo doet als ze doet’. Het 

biedt ook de mogelijkheid om elkaar te helpen en ondersteunen in het 

aanleren van nieuw gedrag. 

Module De ander zien en begrijpen 
 Het traject start met het ontdekken van de Hostmanship mindset en het 

verwelkomen van elkaar. In de tweede bijeenkomst gaan we samen aan de 

slag met de MBTI. Daarna ga je onder begeleiding van de trainer aan de 

slag met een eigen vraagstuk. In de derde bijeenkomst reflecteer je op het 

resultaat, leer je van de resultaten van de andere deelnemers en maak je 

een start met een volgende vraagstuk. Het resultaat is dat je blijvend aan 

het werk kunt zijn met het verwelkomen van elkaar en daardoor beter 

kunt omgaan met elkaar.  
.  

 

  

Hostmanship® is de kunst mensen het gevoel te 

geven dat ze welkom zijn. Deze praktische filosofie is 

een krachtig middel om organisaties te transformeren 

tot een plek waar mensen zich welkom en 

gewaardeerd voelen.  

Basistraining 
De ander zien en begrijpen 

5 – 12 

deelnemers 

basis 

niveau 

3 Dagdelen 

en coaching 

Hostmanship geeft: 
• Betrokken medewerkers  

• Loyale gasten  

• Flexibiliteit  

• Innovatief vermogen  

• Herkenbaarheid  

• Echtheid 

 

De Hostmanship 
Mindset

De MBTI

Aan de slag

Coaching

Reflectie 

www.hostmanship.nl 



 

 

Contact: 
Hostmanship Group BV 

Crailoseweg 22 

1272 EV Huizen 

035 – 5247420 

info@hostmanship.nl 

 

 

Vaardigheden 
• Je bent in staat en bereid om elkaar te 

verwelkomen 

• Je bent in staat en bereid om collega’s te 

ondersteunen in het aanpassen van hun 

gedrag 

• Je bent in staat en bereid te reflecteren 

op je eigen gedrag 

• Je hebt je zelfbewustzijn verder 

ontwikkeld 

 Kennis 
• Je kunt het begrip “Hostmanship’ en ‘elkaar 

verwelkomen’ definiëren 

• Je kunt de uitgangspunten van de MBTI 

omschrijven 

• Je kunt de voorkeuren op de vier type-

dimensies van de MBTI omschrijven en 

toepassen 

 

 

 

 

  

De doelgroep 
‘De ander zien en begrijpen’ kan door iedereen 

gedaan worden. Van belang is dat de 

deelnemer toestemming heeft van de 

organisatie om de verworven kennis en 

vaardigheden in de praktijk toe te passen en de 

gelegenheid krijgt om hiermee te oefenen. 

 

 De trainer 
De trainer is MBTI-gecertificeerd, heeft 

uitgebreide ervaring in Hostmanship en 

spreekt de taal van de branche. 

 

 

De investering 
Deze module wordt zowel in-company als bij 

open inschrijving (minimaal 5 deelnemers) 

gegeven.  

Bij open inschrijving (incl. vragenlijst): € 795,- 

Bij in-company: bel of mail ons 

“Sinds we met elkaar de MBTI gedaan 
hebben, werken we veel beter en fijner 

samen” 


