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NADERE INFORMATIE 
 
Meer informatie is te verkrijgen via de website van Manageable en via 
R. Haeck 06-19288776 of via info@manageable.nl.  
 
Insights Discovery is een geregistreerd merk en leermiddel dat in 
Nederland onder licentie door Insights Benelux vermarkt wordt. Nadere 
informatie hieromtrent is te verkrijgen via www.insightsbenelux.com  

“Verplaats je in jezelf en je 
ziet wat anderen ervaren” 

Insights Discovery  
 

voor individuele deelnemers 
 

Datum 
 
Wordt gepland via de website: 
http://manageable.nl/open-insights-discovery-training/ 
 
Locatie 
 
Afhankelijke van de deelnemers groep wordt een centrale plaats in 
Nederland verkozen.   

DE INVESTERING IN ONTWIKKELING 
 
De deelnemers investeren € 595,- (excl. btw) en krijgen hiervoor een 
training van 8 uur, lunch, koffie,thee en locatie.  
 
Verder is een basisprofiel met de persoonlijke gegevens, een korte reis 
(manual met uitleg) en een gadget inbegrepen. Note: de hoofdstukken 
management, interview, persoonlijke ontwikkeling en verkoop zijn tegen 
gereduceerd tarief additioneel aan te schaffen. 

AANMELDEN 
 
Aanmelden kan via de website van Manageable. www.manageable.nl 
Dit programma is een onderdeel van de trainingen, begeleiding en 
coaching van Manageable BV. En biedt deelnemers de kans tot 
verdere persoonlijke ontwikkeling.   



  

In het kort 
• Iedereen is uniek ... en elk 

individueel Discovery Profiel dus 
ook! 

• Eenvoudig, makkelijk te onthouden 
kleurensysteem 

• Positief, ondersteunend 
taalgebruik bevordert het gevoel 
van ‘ik ben oké, jij bent oké’ 

• Uitgebreid en voortdurend getoetst 
op nauwkeurigheid 

• Helpt mensen om inzicht te krijgen 
in hun (werk)stijl en in de invloed 
hiervan op anderen 

• Stelt mensen in staat om hun 
interpersoonlijke vaardigheden 
(verder) te ontwikkelen, met betere 
teamprestaties en een positievere 
en productievere werkomgeving 
als gevolg 

• Het Discovery systeem is 
gemakkelijk te begrijpen en te 
onthouden. Dat is een van de 
redenen waarom het zo’n blijvend 
succes is. Mensen blijven 
Discovery ook op de langere 
termijn toepassen in hun 
dagelijkse praktijk, met wezenlijke 
veranderingen als resultaat 

 

Reactie van een deelnemer: 
 “een inzicht dat ik jaren heb ontbeerd!”  

Het Insights Discovery Profiel staat voor 
pure transformatie. Het is een inspirerend 
instrument voor persoonlijke ontwikkeling 
waarmee mensen meer inzicht in zichzelf 
en in anderen krijgen. 
 
De deelnemers vullen een vragenlijst in met 
25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan 
wordt een Profiel opgesteld, een 
gedetailleerd persoonlijk verslag van ten 
minste 20 pagina’s dat inzicht geeft in de 
eigen (werk)stijl en de invloed hiervan op 
zowel de zakelijke als persoonlijke 
omgeving.  
 
Het uitgangspunt van het Profiel is dat elke 
persoon uniek is en unieke kwaliteiten 
heeft. Het laat zien dat individuele 
personen, teams en organisaties aan kracht 
kunnen winnen door de verschillen tussen 
mensen te onderkennen en te waarderen. 
 
Ieder Profiel bevat een basishoofdstuk, 
waarin de volgende punten aan de orde 
komen: stijl en aanpak, belangrijkste sterke 
en zwakke punten, waarde voor het team, 
communicatiestijl, mogelijke blinde vlekken, 
tegengestelde type en suggesties voor 
ontwikkeling. 

De informatie uit het basishoofdstuk kan worden 
uitgebreid met aanvullende Discovery 
hoofdstukken, waarin specifieke 
ontwikkelingsterreinen aan bod komen. 
Management. Dit hoofdstuk stelt leiderschaps- en 
managementontwikkeling centraal en is 
daarmee een waardevolle aanvulling op 
bestaande programma’s binnen de organisatie. 
Het laat managers gericht kijken naar hun eigen 
managementstijl en naar de behoeften van 
medewerkers. Motivatie, werkomgeving en 
voorkeur voor leiderschapsstijl worden uitvoerig 
belicht. 
. 
 

KLEUREN 
Het werken met kleuren maakt het 

onthouden, associëren en bewust 
ervaren makkelijker. Juist door de 

koppeling te maken met gedrag en 

kleur betekent het dat de perceptie 
zonder een persoonlijke waarde 

toevoeging gegeven kan worden.   

DR. CARL G. JUNG 
De leersystemen en filosofie 

van Insights zijn aan het begin 
van de jaren ’90 ontstaan en 

werden gebaseerd op het werk 
van Dr. Carl G. Jung, een 

Zwitserse psychiater die in de 

19de en 20ste verantwoordelijk 
was voor baanbrekend 

onderzoek naar de ontwikkeling 

van het individu. 

MEER? 
Naast de persoonlijke effectiviteit 

workshop wordt Insights Discovery 
ook ingezet bij teamontwikkeling, 

cultuur optimalisatie en in de 

ontwikkeling van verkoopstrategieën. 
Er is nog zoveel meer om te bezien, 
wanneer je start met verdiepen wil je 

iedere keer meer.  

Leuk, leerzaam en smaakt 
naar meer ontwikkeling. 

	  HULP BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING? 

MEER ZELFINZICHT?  

VERGROTEN VAN ZELFVERTROUWEN? 

EFFICIËNTERE COMMUNICATIE? 

GROTERE TEAMEFFECTIVITEIT? 


