
Insights Discovery is een waardevrij ontwik-

kelingsinstrument, dat uitgaat van de uniciteit 

van het individu: elk persoon is uniek en 

heeft unieke kwaliteiten. Insights Discovery 

geeft door middel van een eenvoudige en 

aansprekende kleurentaal een beeld van uw 

voorkeursstijl in gedrag. 

Insights Discovery zegt iets over 
uw gedragsvoorkeuren en niets 
over waar u wel of niet goed in 
bent.

Intelligentie, vaardigheid en interesses 

worden niet gemeten. Insights Discovery 

is daarom geen test of assessment ter 

beoordeling van competenties of geschikt-

heid voor een bepaalde functie. Voor dit soort 

doeleinden wordt Insights Discovery dan ook 

niet gebruikt.

Het instrument is statistisch gevalideerd en 

betrouwbaar. Een Insights Discovery profiel 

geeft zelfinzicht, en inzicht in anderen. Het is 

daarom bij uitstek een instrument voor zowel 

professionele als persoonlijke ontwikkeling, 

teamontwikkeling als ook organisatie ontwik-

keling.

Het ene Insights type is niet beter dan 

het andere. Elk type heeft voor- en nadelen, 

kwaliteiten en beperkingen. Iedereen kan 

ongeacht zijn of haar type, leren zich met alle 

anderen typen te verbinden. Verschillen in 

typen zijn potentieel waardevol. Verschillende 

typen kunnen elkaar aanvullen en bijvoor-

beeld de samenwerking sterker en effectiever 

maken.

Zoals ieder ander systeem, is ook het Insights-

syteem niet perfect. We kennen onszelf 

beter dan een vragenlijst of systeem kan 

bevatten. Het Insights Discovery systeem is 

slechts een middel om inzicht te krijgen in 

onze persoonlijkheidskenmerken.

Het Insights Discovery profiel behoort toe aan 

de individuele deelnemer van een workshop. 

Deze persoon bepaalt zelf of en hoeveel uit 

het profiel gedeeld wordt met anderen.

Gezien de impact en het psychometrische 

karakter van het Insights Discovery profiel, 

dient het profiel te allen tijde individueel of 

in groepsverband te worden teruggekop-

peld door een gelicenseerde practitioner van 

Insights.

“It all depends on 

how we look at 

things, and not how 

they are in 

themselves. ” 

by Carl G. Jung
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