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Overzicht 
Lumina Spark staat garant voor een interactieve en leuke ervaring op 
maat. Met behulp van de Lumina Profielschets verkennen mensen hun 
eigen gedrag en persoonlijkheid. Binnen een kleurrijk kader krijgen ze 
meer inzicht in zichzelf en hun relaties. Het Lumina Spark model levert 
mensen in de dagelijkse praktijk veel voordelen op, zowel zakelijk als 
privé. 

Het materiaal kan worden ingezet voor verschillende leerervaringen, 
variërend van korte presentaties en inspirerende 
coachingsgesprekken, tot en met allerlei soorten workshops en 
intensieve groepsfacilitaties. 

Lumina Spark helpt uw medewerkers om effectief meer invloed te 
hebben op zowel interne als externe klanten. Dankzij dit praktische 
instrument wordt de omgeving van uw mensen een springplank naar 
betere resultaten. 

Wat vinden onze klanten?
Uw Lumina consultant geeft advies over alle modellen en 
instrumenten van Lumina Spark. Deze materialen bieden u 
krachtige leerervaringen die soms zelfs revolutionair te noemen 
zijn. 

Dat was in ieder geval de ervaring van een multinationale klant uit 
de reisindustrie. Deze klant wilde de betrokkenheid van zijn 
personeel vergroten en zijn dienstverlening een nieuwe impuls 
geven. Na een tweedaagse Lumina workshop zei de Commercieel 
Directeur: 

"Een uiterst praktische en inspirerende methode om het 
zelfbewustzijn te verhogen en de communicatie te 
verbeteren. Het beste dat ik ooit heb gezien." 

Een andere klant uit de bankwereld sprak de volgende woorden: 

"Dankzij Lumina Spark ben ik steeds effectiever geworden in 
het leiden van zowel mijn projecten als mijn medewerkers. 
Er zijn ook veel minder conflicten binnen de teams. Ik ben de 
Lumina consultants erg dankbaar dat ze me zo hebben 
geholpen in mijn persoonlijk ontwikkelingsproces." 

Lumina Spark pakt de 
volgende vragen aan:
Hoe vergroot ik het 
zelfbewustzijn van mensen en 
verbeter ik de onderlinge 
relaties? 

Hoe zorg ik ervoor dat onze 
mensen zich maximaal betrokken 
voelen bij hun werk? 

Hoe nodig ik mensen effectief 
uit om open te staan voor een 
persoonlijk en professioneel 
ontwikkelingstraject? 

Ik wil dat medewerkers een 
'snelle scan' leren maken van 
anderen zodat ze beter kunnen 
afstemmen op de 
communicatiebehoeften van een 
ander. Hoe krijg ik dat voor 
elkaar? 
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Hoe werkt het?
Uw persoonlijke mandala 

Hoe zetten wij onze energie in? Uitgedrukt in vier pakkende 
kleuren en acht aspecten geeft Lumina dit symbolisch weer op een 
persoonlijke mandala in de Lumina profielschets. 

Zelfinzicht is de sleutel voor succes. Dit is het uitgangspunt 
van alle Lumina interventies. Elk mens is uniek en heeft zijn 
of haar eigen individuele communicatiestijl. Iedereen heeft 
verschillende behoeften, wensen en verwachtingen. Daarom 
vormt het vergroten van zelfinzicht en zelfbewustzijn een 
cruciaal onderdeel van Lumina Spark. 

De Lumina Spark 
vragenlijst
Deelnemers vullen online een vragenlijst in. Hun 

antwoorden vormen de basis voor de Lumina 

profielschets, een nauwkeurige beschrijving 

van hun persoonlijkheid. Deze schets verkent 

de unieke kwaliteiten van mensen en reikt hun 

een praktische methode aan om een 'snelle scan' 

te maken van anderen. Als we onszelf kennen en 

de ander naar waarde kunnen schatten, kunnen 

we ons gedrag beter afstemmen op de situatie. 

Zo kunnen we onze relaties en teamprestaties 

wezenlijk verbeteren. 

De eenvoudige en pakkende kleurentaal van 

Lumina geeft mensen een veilig kader om over 

gedrag te praten. Zo krijgen ze meer inzicht 

in zichzelf en deze kennis kunnen ze gebruiken 

om hun interpersoonlijke vaardigheden te 

ontwikkelen. Er ontstaat een teamhouding van 

'yes, we can'. Hoe meer teams dit ervaren, des 

te groter de impact op de dynamiek en 

leiderschapsstijl binnen een afdeling of 

organisatie. 

Elke profielschets is uniek afgestemd op de 

persoon en dit is iets waarmee Lumina zich 

onderscheidt. De schets beschrijft hoe iemand 

de vier kleuren inzet en welke impact dit heeft 

op zijn/haar gedrag en functioneren op het 

werk. Welke kwaliteiten heeft iemand en hoe 

kan hij/zij die verder uitbouwen? Maar ook: 

welke mogelijke blinde vlekken zijn er en hoe 

kun je die ondervangen? Alle interventies van 

Lumina Spark sluiten af met een persoonlijk 

actieplan. Actiepunten kunnen online worden 

gevolgd en uitgewerkt met behulp van 'Mijn 

Lumina Online'. Wij geloven namelijk dat 

regelmatige opvolging en ondersteuning van 

cruciaal belang zijn als je wilt dat een 

verandering structureel en blijvend is. 

Klanten die al werken met een ander Jungiaans 

model, kunnen Lumina Spark ook aangereikt 

krijgen in Jungiaanse vorm. Lumina kan op 

deze manier moeiteloos worden geïntegreerd 

in bestaande programma's. Volgens klanten die 

dit hebben gedaan maakt Lumina de Jungiaanse 

boodschap veel praktischer. 
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Lumina Spark op maat 
V: Hoe zorg ik ervoor dat alle opleidingsinstrumenten aansluiten bij 
de taal van onze organisatie? 

V: Wij hebben ook al stevig geïnvesteerd in andere leermodellen. 
Hoe kunnen we die opnemen in het programma van Lumina Spark? 

V: Ik wil graag onze huisstijl en logo's terugzien in het Lumina Spark 
materiaal. Kan dat? 

Lumina Spark geeft u meer inzicht in de unieke kwaliteiten van elk 
individueel persoon. Iedereen is uniek en elke organisatie dus ook! 
Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat u als (zelfstandig) Lumina 
consultant uw eigen afbeeldingen, logo's én teksten kunt 
toevoegen aan de profielschetsen en werkboeken die u genereert. 
Zo kunt u onze instrumenten afstemmen op de specifieke 
behoeften en wensen van u en/of uw klant. Met Lumina Spark kunt 
u voortbouwen op eerdere leerervaringen en de ontwikkeling van 
uw mensen en organisatie naar een hoger plan tillen. 

 
 
 
Mijn Lumina Online 
V: Wij willen praktische acties en meetbare verbeteringen. Kunt u 
dat met uw workshops en coachingstrajecten op een 
kostenbewuste manier verzorgen? 

V: Werkt de magie van Lumina Spark ook online? Anders gezegd, is 
het e‐programma van Lumina Spark net zo inspirerend als een 
Lumina workshop? 

Als deelnemer krijgt u een persoonlijke account voor 'Mijn Lumina 
Online'. Hierin vindt u een kopie van uw profielschets en 
aanvullende materialen en oefeningen om het geleerde in de 
praktijk te brengen. In uw account kunt u ook uw doelstellingen en 
afspraken opnemen die u tijdens een Lumina workshop hebt 
gedefinieerd en de voortgang ervan meten. De organisatie kan uit 
de verschillende online accounts anoniem gegevens filteren en op 
basis daarvan de roi van de workshops meten. 

Voorbeeld van het programma 
van een Lumina Spark workshop 

l Inzicht in je eigen gedrag 
op het werk  

l Je bewust worden van de 
eigenschappen van anderen  

l Verschillen overbruggen  
l Hoe kunt u een snelle scan 

van anderen maken en uw 
communicatiestijl daarop 
afstemmen?  

l Relaties opnieuw 
vormgeven  

l Actieplannen en het GROEI‐
model  
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