Inzicht in uzelf en anderen
Krijg een diepgaand inzicht in
uzelf en uw collega's. Ontdek
de betekenis van voorkeuren en
gedrag. Leer af te stemmen op en
verbinding te maken met anderen
om zo sterke en effectieve relaties
te ontwikkelen.
Insights Discovery is ideaal als u:
inzicht wilt krijgen in uw unieke persoonlijkheid
uw interpersoonlijke vaardigheden wilt
ontwikkelen
uw communicatieve vaardigheden wilt
verbeteren

"Ik heb Insights Discovery
gebruikt bij elk team dat ik heb
aangestuurd.
Het heeft me geholpen om
moeilijke situaties open te
breken. Het eenvoudige
taalgebruik is to-the-point
en werkt voor iedereen.
Discovery helpt echt bij onze
teamdynamiek, zelfs tot op het
hoogste managementniveau."
Kirsty Bashforth, Head of
Organisational Effectiveness, BP.

betere relaties - zowel persoonlijk als
professioneel - wilt creëren
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Hoe werkt het?
Insights Discovery gebruikt een eenvoudig en
toegankelijk kleurenmodel om inzicht te krijgen in
de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen.
We meten deze voorkeuren aan de hand van een
korte online vragenlijst. De antwoorden daarop
resulteren onder meer in een persoonlijk profiel van
20 bladzijden, waarin de individuele kwaliteiten en
ontwikkelpunten in kaart worden gebracht.
Insights Discovery leunt op het werk van de
Zwitserse psycholoog Carl Jung. Het model wordt
voortdurend gevalideerd en verfijnd door ons
researchteam om ervoor te zorgen dat het te allen
tijde accuraat is en diepgaande inzichten aanreikt.

Wat levert het op?
Insights Discovery helpt u om in kaart te brengen
wie u bent en hoe u reageert op mensen en
situaties. Dankzij de diepgang van het model
kan Discovery u naar verrassende nieuwe
inzichten leiden. Of het nu gaat om individuele
coachingstrajecten en teamontwikkeling
of om het versterken van verkoop- en
leiderschapsvaardigheden, de mogelijkheden zijn
eindeloos.
Elk Discovery profiel biedt informatie over
de kwaliteiten en mogelijke beperkingen,
communicatiestijl en waarde voor het team van
de desbetreffende persoon. Bovendien reiken
we ontwikkelsuggesties aan die u de volgende
dag al in de praktijk kunt brengen. Er zijn ook
aanvullende hoofdstukken beschikbaar die het
leer- en ontwikkelproces op allerlei gebieden
ondersteunen:
Zo kunt u een ontwikkelingstraject voor leiderschap
uitstippelen met behulp van het Hoofdstuk
management.
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Gebruik het Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling
om doelstellingen te formuleren voor een
coachingstraject waarin persoonlijke effectiviteit
centraal staat.
Om de verkoopprestaties van een sales
professional in elke verkoopfase te verbeteren,
kunt u aan de slag met het Hoofdstuk effectieve
verkoop.
Tot slot kunt u een sollicitant tijdens het
selectieproces uitdagen en prikkelen met het
Hoofdstuk interviews.
De kleurentaal van Discovery heeft direct impact
en gaat leven binnen een organisatie. Zo wordt
het gemakkelijker om een blijvende positieve
verandering te bewerkstelligen.

Start uw ontdekkingsreis met
Insights, hier en nu!
U zult versteld staan.
De oplossingen van Insights zijn:
1.

Eenvoudig: gemakkelijk om te begrijpen
zodat iedereen het geleerde kan toepassen.

2.

Universeel: ze spreken iedereen aan - uw
hele organisatie wordt meegenomen in de
kleurrijke wereld van Insights.

3.

Verrassend verhelderend: ze reiken u
onverwachte en ongekende inzichten aan.

4.

Positief: de Discovery taal is zo inspirerend
dat mensen zich gesterkt voelen om hun
aanpak te veranderen.

5.

Leuk!: het kleurensysteem is pakkend en blijft
echt hangen.
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