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Wie ben je? Waarom doe je wat je 
doet? Insights neemt je mee naar 
binnen. Om te ontdekken waar 
jouw grote kracht ligt. Je te laten 
herkennen waar de kracht van 
anderen ligt. En zo te zien waar 
de kracht van je organisatie ligt. 
Ga je mee?

Welcome Inside
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Wie jarig is trakteert
Je bent door een Insights Discovery geaccrediteerde trainer benaderd 
met de vraag of je de uitdaging aan wilt gaan om te investeren in de 
motor van jouw organisatie: de mensen. 

15 jaar geleden openden we de deuren van Insights in de Benelux, 
vanuit een rotsvast geloof in organisatieontwikkeling door persoonlijke 
ontwikkeling. Inmiddels werken we samen met een groeiende community 
van ruim 1700 Insights practitioners aan de ontwikkeling van mensen, 
teams en organisaties.

Ons 15-jarig jubileum vieren we met een inspirerend maatschappelijk 
project gericht op organisaties die helaas niet altijd het budget hebben 
om in de ontwikkeling van hun medewerkers en teams te investeren. 
Het delen van succes is voor ons een belangrijke kernwaarde en daarom
willen wij iets teruggeven aan de maatschappij waaraan we zo veel te 
danken hebben. 

Onderwijsprofessionals staan dagelijks klaar om onze maatschappij 
met passie, inzet en betrokkenheid het best mogelijke onderwijs 
te bieden. Wij investeren op onze beurt graag in hun persoonlijke 
ontwikkeling en bieden kosteloos onze expertise aan in de vorm van 
een eendaagse Insights Discovery workshop.

In deze brochure vind je meer informatie over Insights Benelux en ons 
aanbod. Wij hopen natuurlijk dat je gretig gebruik zult maken van onze 
traktatie.
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Mensen helpen hun 
volledig potentieel
aan talenten en 
kwaliteiten te 
ontsluiten is wat 
ons dagelijks drijft 
in het werk dat 
wij doen.
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Wat we doen
Unlocking Human Potential. Mensen helpen hun volledig potentieel
aan talenten en kwaliteiten te ontsluiten is wat ons dagelijks drijft in
het werk dat wij doen. We bieden unieke ontwikkelprogramma’s en
helpen organisaties over de hele wereld het allerbeste uit hun mensen
te halen.

Onze programma’s en interventies starten altijd met wat jouw organisatie 
écht uniek maakt: de mensen. We nodigen ze uit om opnieuw naar 
zichzelf te kijken. Een vriendelijke manier om een groot geheim te
onthullen: de kracht van hun eigen ik. Want daar begint het allemaal:
ken jezelf, herken de ander en ontdek de kracht van je organisatie.
Laat mensen het allerbeste uit zichzelf halen door hun zelfinzicht te
verbeteren. Leer ze onderlinge verschillen waarderen en benutten en
creëer een werkomgeving waar innovatie, creativiteit en productiviteit
alle ruimte krijgen.
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Insights Discovery
Insights Discovery vormt de basis voor veel van onze oplossingen. 
Een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel dat gebaseerd is 
op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung en in combinatie met 
een persoonlijk profiel, mensen meer inzicht geeft in zichzelf en 
anderen. Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal 
functioneren. 

Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich. De combinatie van de kleuren 
geeft je jouw unieke persoonlijkheid. De kleuren refereren aan 
gedrags voorkeuren die bepalen hoe je reageert, denkt en handelt. 
Noem het: je meest natuurlijke zelf.

De voorkeurskleuren van Insights Discovery worden gemeten door 
een gemakkelijk in te vullen online vragenlijst. Het beantwoorden van 
de vragenlijst duurt zo’n 20-30 minuten. Zo ontstaat een persoonlijk 
profiel dat laat zien waar jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen 
en altijd persoonlijk wordt teruggekoppeld door een Insights Discovery 
gekwalificeerde professional.
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Laat mensen 
het allerbeste uit 
zichzelf halen door 
hun zelfinzicht te 
verbeteren. Leer 
ze onderlinge ver
schillen waarderen 
en benutten en 
creëer een werk
om geving waar in
novatie, creativiteit 
en productiviteit 
alle ruimte krijgen.



15 jaar Insights in de Benelux 11

Hoe we werken
Elke verandering op weg naar betere prestaties begint bij beter 
zelfinzicht van je medewerkers. Onze aanpak gaat uit van een 
eenvoudig stappenplan:

- Inzicht in jezelf
- Inzicht in de ander
- Verschillen waarderen en benutten
- Effectiever samenwerken
- Organisatiedoelstelling realiseren

Vanuit deze basis helpen we mensen hun communicatieve vaardig-
heden en relaties te verbeteren. Dit heeft enorme impact op het 
functioneren van je organisatie: teams werken effectiever samen, 
mensen geven beter leiding, reageren flexibeler op verandering en 
voelen zich sterker verbonden met de cultuur en waarden van je 
organisatie. Ook de interactie met leerlingen verbetert.
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Elke verandering 
op weg naar betere 
prestaties begint bij 
beter zelfinzicht.
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‘I am not what 
happened to me, 
I am what I choose 
to become.’ 
(Carl Gustav Jung)

Ons aanbod voor jou
Dankzij de inzet van onze enthousiaste community van Insights 
practitioners, die belangeloos aan dit project deelnemen, kunnen wij 
je zonder bijkomende kosten en verplichtingen een Insights Discovery 
workshop voor jouw medewerkers aanbieden. 

Voorafgaand aan de workshop worden de deelnemers uitgenodigd 
om de online vragenlijst in te vullen. Zij ontvangen tijdens het eerste 
dagdeel van de workshop hun eigen profiel en krijgen een toelichting 
op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung en de Insights Discovery 
kleurentaal. Aan het tweede dagdeel kan in samenspraak met de 
Insights Discovery trainer waardoor je benaderd bent verder invulling 
worden geven. 

Zo kun je aan de slag met thema’s als werkdrukbeleving, effectieve 
samenwerking binnen teams, het waarderen en benutten van verschillen 
en het verbeteren van de communicatie met collega's, studenten en hun 
omgeving. Aan jou en jouw organisatie de keuze!
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Overtuigd en zin in 
de Insights traktatie?
Geef het bij aan bij de Insights Discovery practitioner! 
Hij of zij verzorgt de verdere afhandeling van het project 
voor jouw organisatie. 

De kaders:
- de workshop moet in het kalenderjaar van 2018 plaatsvinden;
- de organisatie moet twee dagdelen voor de workshop ter

beschikking stellen;
- het project richt zich op docenten en/of opvoedkundig personeel.
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