Het Insights Discovery profiel
geeft inzicht in de voorkeuren
die we hebben in ons denken en
doen. Door het toepassen van
die kennis kan je harmonieuzer
en productiever samenwerken,
maar ook relaties opbouwen en
nog veel meer.

WIL JIJ OOK MEER
INZICHT?
Mail naar insights@openhr.nl en
we nemen snel contact met je op.

Het verhaal van Insights Discovery begint in 1993, in
Dundee, Schotland. Geïnspireerd door het werk van Carl
Gustav Jung starten Andi en Andy Lothian (vader en zoon)
met Insights. Het doel: mensen meer inzicht geven in zichzelf
en anderen. Insights Discovery helpt mensen het allerbeste
uit zichzelf te halen, zodat ze bij kunnen dragen aan de
organisatieontwikkeling.
Organisaties die optimaal willen blijven functioneren
investeren in de ontwikkeling van hun mensen. Die
ontwikkeling start bij zelfinzicht, het Insights Discovery
Profiel.
Goed functionerende teams zijn de bouwstenen van een
succesvolle organisatie. Voor high performance teams
is teamontwikkeling van essentieel belang. Nadat alle
teamleden een Insights Discovery profiel hebben, wordt er
gekeken naar de kansen en ontwikkelpunten voor het team.
Daarnaast wordt gekeken hoe samen te werken om nog
beter te functioneren.
Goede managers stimuleren niet alleen medewerkers in
hun persoonlijke ontwikkeling, ze kijken ook kritisch naar
zichzelf. Effectieve leiders zijn zelfbewuste leiders. Inzicht in
jezelf is van belang om te kunnen verbinden en af te kunnen
stemmen met de teamleden.

PRIJZEN INDIVIDUEEL

€ 495

WAT KAN JE VERWACHTEN?

Het invullen van de online vragenlijst en een

Na het invullen van de online vragenlijst ontvang je een

terugkoppeling (coaching) op het profiel van anderhalf

profiel welke volledig toegespitst is op jou!

uur op de locatie van OpenHR

Wat komt er terug in het profiel:

PRIJZEN TEAMS
KOSTEN PER PROFIEL		

€ 195

• 	Persoonlijke stijl, interactie met anderen en je
besluitvormingsproces

KOSTEN WORKSHOP			

€ 995

• Sterke en minder sterke kanten
• Je waarde voor het team

• Inzicht in elkaars voorkeuren, kwaliteiten en valkuilen

• Barrières voor effectieve communicatie

• Het herkennen, waarderen en benutten van verschillen

• Hoe je aangestuurd wilt worden

• Inzicht in teamcultuur en teamdynamiek

• Hoe je bij voorkeur communiceert

• Teamcapaciteiten en teameffectiviteit

• Strategieën voor interacties met tegengestelde types

• Heldere doelstellingen formuleren en realiseren

• Suggesties voor ontwikkeling

• Minimaal 6 deelnemers
• De workshop is van 9.30 tot 16.00 uur
• 	Inclusief gratis gebruik van één van onze
meetingsruimtes
• Inclusief koffie, thee, water, Wi-Fi etc. (exclusief lunch)

Utrechtseweg 310 - B18
6812 AR Arnhem
026 365 03 00
insights@openhr.nl
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