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Insights Discovery 

Accreditatie (IDA)

Heb je Insights Discovery ervaren 

en ontdekt hoe krachtig het is en 

wat je er allemaal mee kunt doen? 

Vraag je je af hoe het zou zijn als je zelf met 
Insights Discovery zou kunnen werken binnen je 
organisatie? In dat geval is de Insights Discovery 
Accreditatie precies wat je zoekt. 

Als geaccrediteerde Insights practitioner kun je 
zelf workshops faciliteren, mensen coachen en 
Discovery profielen terugkoppelen in je eigen 
werkomgeving. 

Behalve dat je hiermee je organisatie tijd en geld 
bespaart, levert accreditatie je medewerkers het 
extra voordeel op dat dit soort workshops over 
persoonlijke ontwikkeling wordt gefaciliteerd 
door collega's die ze al kennen. Door je eigen 
Insights practitioner in huis te hebben, zorg 
je er bovendien voor dat het geleerde beklijft 
en kan worden verankerd in de dagdagelijkse 
werkzaamheden en communicatie. 

Wat is de opzet?

Om te kunnen deelnemen aan de Insights 
Discovery Accreditatie doorloop je eerst een 
voortraject. Zo is het de bedoeling dat je een 
Discovery profiel met persoonlijke toelichting 
hebt ontvangen. Dat kan via een PE workshop, 
een persoonlijk terugkoppelingsgesprek of 
een webinar. En dan volgen vier intensieve en 
verhelderende accreditatiedagen met tal van 
verrassende inzichten. Tijdens de accreditatie kom 
je alles te weten over het Discovery systeem en 
hoe je dit kunt inzetten om de uitdagingen aan te 
pakken die in jouw organisatie spelen. 

Wat ga ik precies leren?

Het IDA-programma leert je alles wat je nodig 
hebt om aan de slag te kunnen met Insights 
Discovery en de problemen aan te pakken die 
relevant zijn voor jouw organisatie. Dit is de opzet:

• Dag 1: Insights Discovery - Theorie. We helpen 
je om de technische fundamenten van het 
model helemaal te doorgronden.

• Dag 2: Leren faciliteren. We doorlopen stap 
voor stap een voorbeeldprogramma en 
helpen je om een inspirerende Discovery 
introductieworkshop te leren faciliteren.

• Dag 3: Faciliteren met Insights Discovery. 
Op de derde dag kom je zelf in actie en ga je 
faciliteren en coachen met Discovery.
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• Dag 4: Insights Discovery in de praktijk. De 
vierde en laatste dag kijkt naar de praktische 
manieren waarop je Discovery kunt inzetten voor 
dagdagelijkse én klantspecifieke issues. Verder 
ga je verkennen wat je kunt doen om Discovery 
levend te houden bij de mensen, teams en 
organisaties waarmee je werkt.

Je gaat naar huis met alle kennis en kunde die je 
nodig hebt voor je workshops, inclusief materialen 
zoals handleidingen en workshopslides. En 
wanneer je weer terug op de werkvloer bent, heb je 
toegang tot nog veel meer facilitatiehulpmiddelen. 

Wat levert het op?

De Insights Discovery Accreditatie kwalificeert 
je om te coachen, te faciliteren en oplossingen 
te ontwikkelen voor veelvoorkomende 
organisatieproblemen op het vlak van leiderschap, 
teamdynamiek, verkoopprocessen, klantendienst, 
verandertrajecten en nog veel meer. Je krijgt 
toegang tot het Discovery leersysteem en de 
Discovery profielen. Deze kun je inzetten als 
ondereel van je leer- en ontwikkeloplossingen. 

Ben ik geschikt voor de IDA?

Als je meedoet aan de accreditatietraining doen 
wij ons uiterste best om je alles bij te brengen 
wat je nodig hebt om Insights Discovery in je 
eigen organisatie toe te passen. We gaan er echter 
ook vanuit dat je al professionele ervaring hebt 
opgedaan als trainer of coach. 

Enige kennis van en ervaring met Insights Discovery 
is ook een must. We willen immers graag dat je zelf 
eerst de magie van Insights hebt ervaren voordat 
je beslist of de IDA bij je past. Maar maak je geen 
zorgen als je die ervaring met Insights Discovery 
niet hebt! Als je graag Insights practitioner wilt 
worden, helpen we je met alle plezier om die 
ervaring alsnog voor de training op te doen.

Contact
Als je meer wilt weten over hoe je een 
Insights Discovery practitioner wordt, ga 
dan naar www.insightsbenelux.com/IDA 
en klik op ‘Contact’.
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