
Woensdag 27 juni 2018 was de tweede  van vier workshops die Gemini 
organiseert omdat we dit jaar 60 jaar bestaan.  

We doen dit samen met het Adviesbureau SpartnerS uit Nuenen. De tweede workshop ging over 

‘Leiderschapsstijlen’. Voorzitter Adri Geerts deed mee. 

Hij is erg enthousiast en schreef onderstaand verslagje. 

Het bestuur roept u op om weer mee te doen met de derde bijeenkomst op 20 september. Dan gaat 

het over ‘Leidinggeven aan verandering’. We starten om 16.00 uur. 

Het is geen bezwaar als je er de eerste (twee) keer niet bij was. De onderwerpen staan op zichzelf. In 

november is de laatste workshop, die gaat over ‘Verspilling op de werkvloer’. 

 

Adri Geerts: 

De workshop ‘Voorkeursgedrag op het werk’ was geweldig. Complimenten voor SpartnerS. Zeer 

professioneel en boeiend verzorgd. En ook erg te waarderen dat deelname voor onze leden niets 

kost. 

 

Iedere deelnemer kreeg een rapport met een persoonlijke profiel analyse (PPA) van het 

gerenommeerde Thomas International. Daarvoor had iedereen van te voren een korte 

internetvragenlijst ingevuld. 

 

Gijsbert van Asten legde eerst goed uit hoe je het profiel kunt lezen en interpreteren. Daarna kreeg 

ieder zijn profiel. Sommigen met ‘warme oortjes’ want het ging immers om een persoonlijke spiegel. 

Maar iedereen herkende zich enorm in zijn eigen rapport. En door het met een paar collega Gemini 

leden te bespreken ontstond een zeer vertrouwde en positieve sfeer. In de gesprekken werden 

vooral dagelijkse praktijkvoorbeelden besproken. Dit leidde tot extra persoonlijk inzicht en 

uitwisseling van ervaringen. Erg goed! 

 

Ton Lampe vertelde me hoe enthousiast hij was. Hij had onlangs een duizenden euro’s kostende 

training in zijn bedrijf gedaan. En hier krijg je dit zo cadeau! 

 

Uiteraard was de verzorging met lekker eten en drinken goed voor elkaar. Genoeg mogelijkheden om 

ongedwongen met elkaar over van alles en nog wat te praten. 

 

Ik zie al uit naar de volgende workshop op 20 september. Ik zou het wel fijn vinden als veel leden 

deze gouden kans benutten. Aanmelding kan via gemini@vnoncwbrabantzeeland.nl of via de 

uitnodiging die binnenkort wordt verzonden aan de leden. 


