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Personal Effectiveness

Werken aan persoonlijke ontwikkeling. Op een leuke en 
inspirerende manier. Iets voor u?

Wilt u de interpersoonlijke dynamiek van uw medewerkers 
verbeteren?

Vindt u het belangrijk dat uw medewerkers begrijpen hoe zij op 
anderen overkomen?

Wilt u dat uw medewerkers meer inzicht krijgen in zichzelf en in 
anderen?

Persoonlijke Effectiviteit met Insights is een 
eerste kennismaking met het Discovery 
leersysteem en het Discovery Profiel. Op 
een leuke en inspirererende wijze maken 
de deelnemers zich een taal en kader eigen 
waarmee ze meer inzicht in zichzelf en in 
anderen krijgen. Het geleerde kan onmiddellijk 
in de praktijk worden gebracht.

Het programma gaat uit van een eenvoudig 
model:

Het Insights Discovery Profiel vormt de basis.
Tijdens de training leren de deelnemers 
hoe ze de andere persoonlijkheidstypen 
kunnen herkennen en hoe ze zich beter 
kunnen afstemmen op de verschillende 
communicatiebehoeften. Er wordt gewerkt 
met vier kleuren om de persoonlijkheidstypen 
te onderscheiden: Vurig Rood, Stralend Geel, 
Zacht Groen en Helder Blauw. Dit zorgt voor 
een gemeenschappelijke taal die gemakkelijk 
te onthouden is en het biedt de deelnemers 
een duidelijk kader voor toekomstige 
interacties.

Het Insightsprogramma “Persoonlijke 
effectiviteit” kan volledig op maat worden 
afgestemd op de behoeften van de 
klant, variërend van een eenmalige 
managementsessie van anderhalf uur tot een 
modulair programma van een aantal weken of 
maanden.

Programma 

De kracht van perceptie

De vier Insightskleuren 

Jungiaanse voorkeuren 

De acht primaire Insightstypen 

De 72 subtypen

Het Insights Discovery Profiel 

Het type herkennen

Technieken voor afstemmen en 
verbinding maken 

Acties plannen en sleutels tot succes
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Een introductie waar u met veel 
plezier op zult terugkijken: een 
inspirerende kennismaking met 
Insights Discovery

In het kort:
Een introductie waar u met veel 
plezier op zult terugkijken: een 
inspirerende kennismaking met de 
Insights Discovery leermethode
Elke deelnemer krijgt een persoonlijk 
Discovery Profiel
Interactieve aanpak die recht doet 
aan alle leerstijlen
Direct resultaat. Deelnemers kunnen 
meteen aan de slag met hun 
interpersoonlijke relaties
Een gemeenschappelijke taal die 
verschillen tussen persoonlijkheden, 
voorkeuren en mensen in het 
algemeen op een positieve manier 
bespreekbaar maakt
Deelnemers leren hun eigen 
kwaliteiten beter kennen, zien in wat 
hun ontwikkelpunten zijn en hoe zij 
hun effectiviteit kunnen vergroten 
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Wat zeggen onze klanten?
“Dankzij het Insightsprogramma “Persoonlijke 
effectiviteit” heeft effectief communiceren bij 
ons een hele nieuwe betekenis gekregen. Bij 
mijn weten is het Discovery Profiel het meest 
effectieve instrument en het beste fundament 
voor persoonlijke en professionele ontwikkeling 
voor alle medewerkers. We hebben hier iets 
goeds te pakken!”

Ken Betterton
Corporate Training Director
Minnesota School of Business
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Insights Individual 
Effectiveness Model

Voorzichtig
Nauwkeurig
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Geduldig
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Prestatiegericht
Veeleisend
Vastberaden
Doelbewust

Overtuigend

Dynamisch
Enthousiast

Expressief
Optimistisch

HE
LD

ER

BLAUW VURIG

ROOD

STRALEND
GEE

LZACHT GROEN
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Het Insightswiel met 8 typen
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