
Communiceren 
als een beest

Doe de Dierentest

  Inzicht in je eigen  
communicatiestijl en 
de stijlen in je team

  Tips om effectief te 
communiceren met  
andere beesten
  Beter samenwerken  
in jouw team

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. 
Collega’s verschillen in de manier waarop 
ze communiceren. Verschillen in commu-
nicatiestijl kunnen leiden tot spanning en 
gedoe. Als je rekening houdt met de stijl 
van de ander bereik je meer. Maar dan 
moet je wel weten hoe.

Met de dierentest krijg je tijdens de  
teamdag inzicht in hoe je zelf communi-
ceert en hoe je collega’s communiceren. 
Ben jij een uil, haan, kip of schaap? En je 
collega’s?



De Uil 
• Neemt niet snel het woord
• Houdt van structuur in  

een gesprek
• Beslist op basis van alle feiten
• Spreekt rustig en objectief

De Haan 
• Is gericht op resultaat
• Houdt van snelheid in een 

gesprek
• Beslist op basis van opties 
• Spreekt kort en bondig

De Kip
• Geeft graag  mening en 

ideeën
• Houdt van levendigheid in 

een gesprek
• Beslist op basis van intuïtie
• Spreekt enthousiasmerend en 

motiverend

Het Schaap 
• Is gericht op gesprekspartner 
• Houdt van openheid
• Beslist op basis van draagvlak 
• Spreekt vriendelijk en luistert  

aandachtig

WELK DIER 
BEN JIJ?

De dierentest geeft inzicht in:
• je eigen communicatiestijl;
• de communicatiestijlen in jouw team;
• hoe je zelf en als team effectiever kunt communiceren (30 tips & tricks).

Voorafgaand aan de teamdag doet je team online de dierentest. Tijdens de dag ontdekt jouw team wie welk dier is. Het team bespreekt 
hoe de communicatiestijlen over het team zijn verdeeld en hoe de verschillende dieren effectiever met elkaar kunnen communiceren. Met 
actieve oefeningen brengt jouw team deze inzichten in de praktijk. Zo verbeter je de samenwerking en de resultaten van je team.

Deze teamdag wordt gegeven door Schateiland: gekozen tot Beste Opleider van Nederland met jaarlijks een gemiddelde waardering van 
een 9.1 bij Springest en 4.9 van de 5 sterren bij Google.

ERVARINGEN 
DEELNEMERS

Graag vertellen wij u meer over de mogelijkheden voor het doen van de dierentest met uw team.  

Deze communicatietest kunt u doen als onderdeel van een teamdag  
of team building. U kunt ons bereiken via telefoonnummer  

06 26961659 of info@schateiland.com. 
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