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IDENTITY COMPASS

PERSOONLIJKE
PROFIELEN

Identity Compass helpt mee om mensen en teams

Het profiel van persoonlijke denkvoorkeuren wordt

beter te laten functioneren. Via een online vragenlijst

gepresenteerd in een rapport met een algemene uitleg

meet Identity Compass persoonlijke denkvoorkeuren

van de betekenis van de uitslagen. De Identity Compass

en motivaties in de werkomgeving en presenteert de

consultant geeft een gedetailleerde toelichting in een

resultaten in een persoonlijk profiel.

gesprek van 1 - 1,5 uur.

Persoonlijke denkvoorkeuren en motieven zijn de basis

Met de Professional Edition meet IC de denkvoorkeuren

voor denken en gedrag. Identity Compass meet en

en motieven binnen de context werk, met de Motivation

analyseert de bouwstenen van psychologische profielen

Edition wordt de tevredenheid van het functioneren

en gaat daarmee verder dan gelijksoortige instrumenten.

gemeten.

De resultaten van Identity Compass laten niet alleen zien
hoe iemand op dat moment denkt en welk gedrag er

Voor teams is het mogelijk om met de resultaten van de

verwacht kan worden, maar ook de mogelijkheden om te

individuele profielen een teamprofiel op te stellen. Dit

veranderen.

teamprofiel geeft een inzicht in de mogelijkheden om
communicatie en/of samenwerking te verbeteren en om

Identity Compass is precies het instrument dat nodig is bij:

problemen op te lossen.

• coaching en persoonlijke ontwikkeling
• coaching van teams, bijv. MT, OR, productieteams etc.

RAVISIE

• human Resource Management: werven, opleiden en

Bas Licher

ontwikkelen van personeel
• interim management van fusies, reorganisaties en

postadres: Nijenheim 6409

outplacement

3704 BN Zeist

• oplossen van problemen op het gebied van
communicatie en samenwerking
• motiveren van medewerkers

030 699 02 50

Compass

®

post@ravisie.nl
ravisie.nl

PERSOONLIJK PROFIEL

TRAINING IDENTITY
COMPASS CONSULTANT

Een Identity Compass profiel is een afspiegeling van hoe

Wil je zelf aan de slag met Identity Compass®

iemand op dit moment functioneert, communiceert

profielen? De Identity Compass® (IC) consultant

en wordt gemotiveerd. Het stopt je niet in een

leert om de profielen te lezen en om de onderlinge

hokje, het geeft je handvatten om te ontwikkelen, te

correlaties tussen uitslagen te interpreteren. Daarnaast

verbeteren. In een persoonlijk gesprek leg ik uit wat jouw

leert de IC consultant hoe de verschillende sociale

denkvoorkeuren en hun onderlinge correlaties voor jou

competenties beïnvloedt worden door combinaties van

betekenen en wat je zou kunnen verbeteren. Het geeft

denkvoorkeuren en motieven.

je handvatten om jouw sociale competenties verder te
ontwikkelen.

Deze driedaagse training levert je:
• de benodigde kennis en vaardigheden om de

• Je (her)kent je eigen unieke karaktereigenschappen,
motieven en denkvoorkeuren
• Je weet wat je kunt verbeteren
• Je weet hoe je het kunt verbeteren

profielen te interpreteren
• de Identity Compass®-software
• een onbeperkte licentie als Identity Compass®
consultant

Ben je erin geïnteresseerd om een persoonlijk profiel op
te laten stellen? Neem dan contact op!

OPLEIDINGSGEGEVENS
Aantal dagen:

3

Werktijden:	10.00u tot 17.00u
Trainer:		

Bas Licher

Plaats:		

RaVisie, ‘t Atelier

			

Meent 13, 3931 MD Woudenberg

Bas:		

06 46 15 64 64 of bas.licher@ravisie.nl

IDENTITY
®
COMPASS

Profiel opstellen & Licentietraining

