
 

 

VERSCHIL IN FOCUS: 'POSITIE/PRESTATIE/RELATIE (PPR)' 
 

Direct meer invloed, meer betrokkenheid én sneller resultaat!  
Data 2-daagse training: di 6 + ma 19 juli | do 2 sept + ma 13 sept | di 21 sept + ma 11 okt | di 9 nov + vr 3 dec 2021 
ZOMER ACTIE!!! Schrijf in voor 6 + 19 juli en neem op 5 juli gratis deel aan de training Denkpatronen t.w.v. € 297,--. 
 

Soms heb je aan één woord genoeg. Soms lijkt het onbegrijpelijk waarom de ander: 
- jouw boodschap totaal anders oppakt dan jij bedoelt; 
- ineens dwarsligt of heel emotioneel reageert; 
- afhaakt als jij iets interessants vertelt. 
 

Het goede nieuws: Tussen wie dit gebeurt is voorspelbaar én te voorkomen. Mensen 
met een andere focus interpreteren eenzelfde uiting totaal anders. Wat door de één 
gerespecteerd wordt, wordt door de ander geminacht en andersom. De interpretatie-
verschillen zijn voorspelbaar én oplosbaar met het PPR-vertaalwoordenboek.  
 

Wil jij meer invloed op de sfeer en de uitkomst van gesprekken, dan is deze training voor jou! 
 
INHOUD 
- Per focus: het woordgebruik, de drijfveren, kwaliteiten en valkuilen. 
- Het PPR-vertaalwoordenboek van de voorspelbare interpretatieverschillen. 
- Het vertalen van jouw boodschap naar de focus van je gesprekspartner en andersom. 
- De opbouw van feedback, een advies of voorstel, afgestemd op de voorkeursfocus. 
 
RESULTATEN 
- Minder miscommunicatie, onbegrip, conflicten en weerstand. 
- De ander begrijpt jouw boodschap en jij die van de ander. 
- Jij kunt de dynamiek tussen mensen voorspellen en sturen. 
- Voorstellen, feedback, instructies, adviezen worden opgevolgd. 
- Je hebt meer invloed op de sfeer en de uitkomst van gesprekken. 
 

RESULTATEN (voor leidinggevenden/teams): 
- Afname van frustraties, irritaties, fouten, stress, ziekteverzuim. 
- Meer onderling begrip en een gezamenlijke taal. 
- Verbetering van de communicatie, de sfeer en de samenwerking. 
- Effectiever motiveren, aansturen en ontwikkelen van medewerkers. 
- Een effectievere taak- en klantverdeling op basis van voorkeursfocus. 
 
INFORMATIE 
Data 2-daagse training: di 6 + ma 19 juli | do 2 sept + ma 13 sept | di 21 sept + ma 11 okt | di 9 nov + vr 3 dec.  
Tijden en locatie: van 10.00 – 17.00 uur bij Smart Difference, Markstraat 29, 4844CN, Terheijden, Nederland 
Informatie: Karlijn Vrolijk +31 (0)6 52 680 330 of karlijn@smartdifference 
 
REFERENTIES 
- "Heel helder, direct toepasbaar en wat een mogelijkheden! Zowel voor quick-wins als duurzame verbetering!" 
    Nicole Loeffen, Mind-Act. 
 

- "Dit is de meest effectieve training die ik de laatste jaren gevolgd heb. Ik heb hier dagelijks voordeel van, 
  juist omdat hij zo praktisch is. Er blijven kwartjes vallen." Job Kruyswijk, Accountmanager Nederland. 
 

- "Er ging geen wereld, maar een universum voor me open!" projectmedewerker. 
 

- "Het gemak waarmee Karlijn de dynamiek op basis van zeer geringe informatie bloot legt is ongelofelijk. Met de  
   aanpassingen in mijn communicatie boekte ik direct succes!" Frans Kieftenbelt, directeur Hanos Den Haag/Delft. 
 

- "Na een beknopte uitleg van irritaties binnen ons MT, legde Karlijn direct bloot wat er binnen het team speelde. 
  Binnen een half uur waren de verschillen niet alleen binnen het team, maar ook tussen de afdelingen en klanten 
  helder. Na 2 uur waren we unaniem van oordeel dat we dit bedrijfsbreed willen uitrollen." Landelijk manager. 

VOORSPELBARE INTERPRETATIEVERSCHILLEN: 
- Kort & direct = duidelijk óf bot en respectloos. 
- Veel toelichting = secuur óf onzeker & incompetent. 
- Nee = nee óf de start van de onderhandeling. 
 
  

DRIE VOORKEUREN IN FOCUS, BETEKENT: 
- Drie voorstel-, feedback-, adviesvormen. 
- Drie andere motivatoren & ontwikkelbehoeften. 
- Drie stijlen van leidinggeven. 



 

 

INSCHRIJFFORMULIER SMART DIFFERENCE 
Let op: Kun je de b.t.w. niet aftrekken? Schrijf je b.t.w.-vrij in via Vortex, zie het inschrijfformulier op de volgende pagina. 

 
GEGEVENS DEELNEMER: 

Naam organisatie/werkgever :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Voor- en achternaam : dhr. / mevr. …………………………………………………………………………………………….……………………… 
Privé-adres : ……………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Postcode/woonplaats : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Telefoon thuis : ……………………………………………….… Telefoon zakelijk : …………………………….…….…………………. 
Mobiel nummer privé : ……………………………………………….… Mobiel zakelijk : …………………………….……….……………… 

E-mailadres :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum : ……………………………………………… Functie: ………………………………………………………...……………… 
 
AANMELDING VOOR 
¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 
 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….……………..…excl. b.t.w. 
 

¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….……………..…excl. b.t.w. 
 

¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….……………..…excl. b.t.w. 
 
VOORWAARDEN: 
De trainingsinvestering dient 2 weken voorafgaand aan de training op de rekening van Smart Difference te staan. 
Bij verhindering na aanmelding gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 
� Annulering dient schriftelijk of per mail doorgegeven te worden, waarbij de datum van ontvangst van de brief 

of mail door Smart Difference als datum voor het berekenen van de annuleringstermijn wordt gehanteerd. 
�  Bij annulering langer dan 21 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag berekent Smart Difference geen vergoeding. 
� Bij annulering binnen 21 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag berekenen wij 100% van de investering, 

er mag er een vervanger deelnemen. 
 
 

Akkoord deelnemer  

Datum / plaats : .…………………………………………………………………………………………   Handtekening deelnemer: 
Naam : .………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

INDIEN VERGOEDING DOOR WERKGEVER: Naam   
Naam werkgever :  .……………………………………………………………… opdrachtgever : …………………………..………………......……… 

Functie :  .……………………………………………………………… Telefoon : …………………………..………………......……… 

E-mailadres : .………………………………………….…………………… Mobiel : …………………………..………………......……… 
Adres / woonplaats : .………………………………………………………………….....................................................……………..……….………… 

Indien gewenst door opdrachtgever: aanvullende gegeven t.b.v. factuur : …………………........……………………………………………… 
 
Handtekening opdrachtgever voor akkoord:   Handtekening opdrachtgever: 
Naam / functie : .………………………………………………………………………………………… 

 Datum / plaats : .………………………………………………………………………………………… 



 

 

INSCHRIJFFORMULIER VORTEX  
Let op: Kun je de b.t.w. wel aftrekken? Schrijf je dan in via Smart Difference zie het formulier op de vorige pagina. 
 

GEGEVENS DEELNEMER: 

Naam organisatie/werkgever :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Voor- en achternaam : dhr. / mevr. …………………………………………………………………………………………….……………………… 

Privé-adres : ……………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Postcode/woonplaats : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
Telefoon thuis : ……………………………………………….… Telefoon zakelijk : …………………………….…….…………………. 

Mobiel nummer privé : ……………………………………………….… Mobiel zakelijk : …………………………….……….……………… 

E-mailadres :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum : ……………………………………………… Functie: ………………………………………………………...……………… 
 

AANMELDING VOOR 
¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

 Data : ………………………………………………..…………Investering : ………………..….…………….vrij van b.t.w. 
 

¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….…………….vrij van b.t.w. 
 

¨ De training/workshop: : .………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 
 Data : ………………………………………………..…………Investering : …………………….…………….vrij van b.t.w. 
 

VOORWAARDEN: 
De trainingsinvestering dient 2 weken voorafgaand aan de training op de rekening van Vortex te staan. 
Bij verhindering na aanmelding gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 
� Annulering dient schriftelijk of per mail doorgegeven te worden, waarbij de datum van ontvangst van de brief 

of mail door Vortex als datum voor het berekenen van de annuleringstermijn wordt gehanteerd. 
�  Bij annulering langer dan 21 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag berekent Vortex geen vergoeding. 
� Bij annulering binnen 21 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag berekenen wij 100% van de investering 

er mag er een vervanger deelnemen. 
 
 

AKKOORD DEELNEMER  

Datum / plaats : .…………………………………………………………………………………………   Handtekening deelnemer: 
Naam : .………………………………………………………………………………………… 
 
 

INDIEN VERGOEDING DOOR WERKGEVER: Naam   

Naam werkgever :  .……………………………………………………………… opdrachtgever : …………………………..………………......……… 
Functie :  .……………………………………………………………… Telefoon : …………………………..………………......……… 

E-mailadres : .………………………………………….…………………… Mobiel : …………………………..………………......……… 

Adres / woonplaats : .………………………………………………………………….....................................................……………..……….………… 
Indien gewenst door opdrachtgever: aanvullende gegeven t.b.v. factuur : …………………........……………………………………………… 
 
 
Handtekening opdrachtgever voor akkoord:   Handtekening opdrachtgever: 
Naam / functie : .………………………………………………………………………………………… 

 Datum / plaats : .………………………………………………………………………………………… 
 
 

P.O. Box 7  Markstraat 29  +31 (0)76 - 572 02 87  IBAN: NL24RABO0341438847 
4844ZG Terheijden  4844CN Terheijden +31 (0)6 - 54 903 580 BIC: RABONL2U  KvK: 74751328 

 


