
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop “Budo op de Werkvloer” 
 

5 problemen die medewerkers regelmatig ervaren:  
• Ik kom niet verder ondanks al mijn inspanningen.  
• Ik vraag me af waarom mijn advies niet wordt overgenomen. 
• Ik ervaar regelmatig weerstand van mijn omgeving.  
• Ik heb het gevoel dat ik teveel "ballen in de lucht moet houden". 
• Het lukt maar niet om samen te werken met die ene collega. 
 
Herkent u deze problemen? Dan biedt de workshop Budo op de Werkvloer een 
oplossing. In deze workshop krijgt u meer inzicht in uzelf en de manier waarop u 
zaken aanpakt en dat doen we vanuit de budo-filosofie. Budo omvat verschillende 
Oosterse krijgskunsten. 
 
Workshopleider Diana Pluut traint zo’n twintig jaar karate en jiu jitsu (zelfverdediging) 
en heeft veel profijt gehad van verschillende budo-principes in haar werk en 
persoonlijke leven. Vanuit haar eigen ervaringen heeft zij deze workshop ontwikkeld.  
 

 
 
Waarom budo 
Wat Diana bijvoorbeeld vanuit budo-
principes heeft geleerd, is dat een 
resultaat belangrijk is, maar de weg er 
naar toe net zo belangrijk of misschien 
nog wel belangrijker. Die weg was 
bijvoorbeeld effectievere samenwerking, 
of verantwoordelijkheden en 
eigenaarschap daar leggen waar ze 
horen, of goed zijn in wat je doet (voor 
een tien gaan), maar ook choose your 
battles. 
En zo is dat voor iedereen en voor iedere 
situatie weer anders. 
 
De workshop 
Aan de hand van budo-principes, 
verschillende opdrachten en fysieke 
oefeningen gaan deelnemers aan de slag.  
 
Vragen die hierbij aan bod komen, zijn: 
• Wat is uw doel? 
• Waar loopt u tegenaan? 
• Hoe reageert u? 
• Welke mogelijkheden zijn er? 

 
Kortom, een praktische workshop waarbij 
u een bredere, en mogelijk een andere, 
kijk op uw handelen krijgt. 
 
Individueel en teambuilding 
Deze workshop is geschikt voor 
individuele/persoonlijke 
ontwikkeltrajecten, voor teambuilding en 
bij verandertrajecten.  
 
DiCompass 
DiCompass verbindt organisaties en 
medewerkers door onder andere interne 
communicatie, verandercommunicatie en 
internal branding. 
 
Diana Pluut 
Workshopleider Diana Pluut heeft een 
gedegen budo-achtergrond. Zij is 4e dan 
karate en 4e dan jiu jitsu (KBN/WKF/JBN). 
Bovendien is zij gediplomeerd 
karateleraar, erkend door NOC*NSF en 
ASK. 
  
 
 Contact 

Wilt u meer weten over deze workshop? Neem dan contact op via telefoonnummer  
06 52 509 609 of stuur een e-mail naar diana@dicompass.nl. 
 



 

 

 

 


