
‘People tend to enjoy what they’re good at’

Nelson Moss (Keanu Reeves) in Sweet November in antwoord op de vraag van 
Sarah Deever (Charlize Theron) waarom Nelson in de reclame is gegaan.

Je functi oneert op je best als je datgene doet waarin je sterke 
karaktereigenschappen excelleren. Vaak ervaren mensen echter het gevoel dat ze 
meer kunnen dan ze nú doen. Vaak zoeken ze de oorzaak buiten zichzelf. Daardoor 
bestaat er een grote kans dat ze niet opti maal functi oneren. En wie niet opti maal 

functi oneert, zit niet alleen zijn collega’s in de weg, maar vooral...zichzelf!

Zelfonderzoek, samen met je collega’s 
De Mirrorwalk biedt je de gelegenheid om voor jezelf uit te maken wat voor type jij 

bent. Een denker? Of juist een conservator? Of een ras-ondernemer? Of... 
Samen met je collega’s ga je voor de daarbij horende spiegel staan. 

En beantwoord je samen een aantal vragen. Met maar één doel: je sterkste eigen-
schappen boven water ti llen en je aanwijzing geven in welke mate jij jouw 

functi oneren opti maal invult.

Ook voor je collega’s, vrienden of kennissen kan dit heel verhelderend werken. 
Je geeft  hen belangrijke informati e om jou te laten excelleren. 

En omgekeerd. 

Feel good about yourself!

De Lachspiegelcentrale
De Lachspiegelcentrale is de enige producent die lachspiegels zowel via verkoop als 
via verhuur aanbiedt. En ook de enige die lachspiegels in combinati e met o.a. deze 
training Mirrorwalk aanbiedt. 
Omdat lachspiegels meer doen dan mensen ti jdelijk laten lachen. 
Net als elke andere spiegel vertelt een lachspiegel je op een zeer verrassende 
manier meer over jezelf. En geeft  je een goed gevoel over jezelf mee.

- Met gebruik van een complete set lachspiegels
- In company of op een door ons of uzelf geselecteerde locati e
- Inclusief visuals door middel van 2 beeldschermen
- Inclusief prakti sche workshop hand-out, die u voor uzelf mag houden
- Deze training is interacti ef en mede daardoor geschikt voor elk niveau
- Uw trainer; Ronald Kooij (eigenaar Lachspiegelcentrale)
- Door heel Nederland en België
- Lachspiegel met talenten wordt u aangeboden!
- All-in prijs € 975,00 excl. 6% BTW
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MIRRORWALK
Deze workshop leert de deelnemers ook over imago, over bewuste en onbewuste
keuzes daarin en slaat daarbij een brug met gebruik van lachspiegels.
Vanzelfsprekend moet iedereen om zichzelf lachen bij het kijken in een
lachspiegel maar wat is er te zien als je iets verder kijkt? Deze workshop is tot 20 
personen en duurt afh ankelijk van de interacti e in de groep ongeveer 3 uur.

Een lachspiegel met daarop de talenten 
van de deelnemers wordt aangeboden na 
de training.

Workshop 

MIRRORWALK

‘Als je je ware kracht wilt leren kennen, luister dan naar anderen en 
kijk naar jezelf. Dat doe je in de Mirror Walk.’
Sjef Wolters, reclame-adviseur de ReclameSjef, Twisk

‘De Mirror Walk krijgt een verandering sneller voor elkaar. Hij geeft  je namelijk 
de gelegenheid je collega’s iets te leren zonder dat het terechtwijzen wordt.’
Astrid Verburg, human resources specialist EnjoyOurWork, Alkmaar

‘Verrassend wat deze “spiegeling” kan doen! Het is een pretti  ge workshop 
met interacti e, fi lmpjes en dergelijke. Heel toegangkelijk!’
Angela Besseling, adviseur bij kleurensti jl.nl

Feel good about yourself!
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