MBTI gedragsprofielen
" Talent wint wedstrijden, maar teamwerk en intelligentie winnen
kampioenschappen
. " (Michael
True leadership. Wie
durft? Jordan)

True Leadership. Wie durft?

MBTI
(Myers-Briggs
Type
Indicator)
’s werelds
meest
gebruikte
methodiek
om
Het nieuwe
Leadership
Programmeis
(TLP)
van PIM
is een
onconventioneel,
uitdagend
HetTrue
nieuwe
True Leadership
Programme
(TLP)
van
PIM is een
en sterkén
persoonlijk
gericht
veranderingstraject.
zorgt
voor
ontwikkeling
onconventioneel
teams
individuen
verder
te ontwikkelen. Het
MBTI
gaat
uitde
van
de krachtvan
van onze
leiderschapskwaliteiten
verschil
maken hoe
tussen
vakbekwame
manager en
een
eigen
persoonlijkheid die
en het
maakt
zichtbaar
weeen
onze
eigen voorkeuren
beter
inspirerende True Leader.

kunnen inzetten.

MBTI levert tevens handvatten op hoe we onze gedragingen kunnen veranderen t.b.v. een betere
samenwerking, betere communicatie, minder stress en minder weerstand
Rendement
De resultaten van de MBTI vragenlijst geven inzicht in verschillen tussen mensen. Dit inzicht kan
veel misverstanden en communicatiestoornissen wegnemen. De MBTI helpt om eigen voorkeuren of
die van het team af te stemmen op de eigenschappen die bruikbaar zijn bij een taak of opdracht.
De MBTI toont niet alleen voorkeuren en typen, maar ook de dominante en zwakkere functies. Dit
geeft waardevolle feedback over natuurlijke talenten en competenties, terwijl het tegelijkertijd
die gebieden toont, waar eventuele valkuilen zitten en waar groei en ontwikkeling mogelijk is.

Wat levert het op?
De Myers Briggs Type Indicator geeft individuele teamleden een inzicht in hun persoonlijke
voorkeursstijlen en wordt daarnaast gebruikt om de eigenschappen van het team in kaart te
brengen. MBTI biedt:
•
Zelfinzicht
•
Inzicht in het team
•
Inzicht in de onderlinge samenwerking
•
Groeikansen
•
Onderlinge verschillen waarderen en benutten
•
Inzicht in de effectiviteit van de leiderschapsstijl

Voor wie?
Organisaties die meer rendement uit hun teams willen halen. MBTI geeft inzicht in de persoonlijke talenten
van werknemers binnen een bedrijf.
Uitvoering en locatie
De MBTI test wordt in een online omgeving afgenomen. De locatie voor de sessies wordt vastgesteld in
overleg met de opdrachtgever. De locatie is in ieder geval een rustige en inspirerende omgeving waar in een
vertrouwelijke en gemoedelijke omgeving in alle rust gewerkt worden aan de ontwikkeling van het team.
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Onze specialisten:
MBTI wordt door uitgevoerd door gecertificeerde trainers. Onze twee trainers stellen zich graag aan u voor:

John Batteram
John werkte tien jaar bij de (rijks)overheid en ruim twintig jaar in de internationale ICT-wereld,
in diverse managementfuncties. In 2008 richtte hij MANTRACC Management Training, Coaching &
Consultancy op. John is een specialist in leiderschap, management development en teamontwikkeling.
Meer informatie: LinkedIn

Sandra Hofman
Na ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest als Project- en Trainingsmanager in het internationale
bedrijfsleven, is Sandra Hofman sinds 2008 Trainer en Directeur van Ascent Training & Advies.
Daarnaast is zij freelance aan PIM verbonden. Sandra geeft trainingen en workshops en begeleidt
organisaties, teams en individuen en zelfstandige ondernemers in verandertrajecten.
Meer informatie: LinkedIn

Onderdelen van het traject:
De duur van het MBTI traject wordt bepaald is samenspraak met de opdrachtgever. Het is een
ontwikkelingstraject waarin in ieder geval aan de orde komen:
•
Intake en afspraken / voorwaarden MBTI
•
0-meting aan de hand van MBTI
•
Bespreken van de resultaten
•
Bepalen van het vervolgtraject

Interesse?
Neem contact op met John Batteram (john@vraagpim.nl, 06 - 546 861 98) of Huub Baaij (huub@vraagpim.nl, 06 - 218 832 64)
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