MASTERINGTHEARTOFWORK
Digne Consult voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

PERSOONLIJKHEID / TEAM TESTEN
Doel
Wat ook je eigen persoonlijkheid type is, het raakt alle aspecten in je leven. Als je weet welk
type je bent kun je dat inzetten voor een betere communicatie en samenwerking, verbeteren
van je persoonlijke effectiviteit, plannen van je toekomst, vinden van je eigen identiteit. Er
bestaan allerlei testen die je feedback geeft op je zelfbeeld waardoor je jezelf (nog) beter
leert kennen.

Digne Consult faciliteert verschillende persoonlijkheid en team testen
De meeste van deze testen kunnen zowel individueel als in combinatie met team-building,
team coaching, individuele coaching of een specifiek programma ingezet worden.
Myers–Briggs Type Indicator (MBTI)
De MBTI test is een vragenlijst, die je helpt je sterke punten te identificeren. De MBTI duidt
de verschillen tussen mensen aan.
DiSC
Het DISC-instrument is een persoonlijkheidsanalyse. DISC geeft mensen een diepgaand
inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. De DISC-beschrijvingen geven
in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie.

Insights
Insights Discovery is een inspirerend instrument voor persoonlijke ontwikkeling en
teamontwikkeling, waarmee mensen meer inzicht in zichzelf en anderen krijgen. Één van de
resultaten uit de test is een persoonlijk profiel met je sterke- en je ontwikkel punten.
Social Styles
De Social Styles test onderzoekt of je analytische, vriendschappelijke, expressieve of
gedreven gedrag vertoont en waarom.
Belbin team rollen
Belbin heeft negen verschillende gedrag voorkeuren beschreven op de werkplek en ze
beschreven als Team Rollen. De meeste mensen hebben enkele voorkeuren waaraan vanuit
ze graag werken; welke zijn dat voor jou?
Personal Cultural Profiler (PCP) (gebaseerd op het Model of Freedom)
De PCP onderzoekt de persoonlijke voorkeurs stijl op het gebied van cultuur. De PCP is een
online vragenlijst met 40 vragen gericht op actie, proces, taak en rol oriëntatie.
Corporate Culture Scan (CCS) (gebaseerd op het Model of Freedom)
De CCS test de persoonlijke voorkeur op het gebied van cultuur en zet die af tegen de
cultuur die het team / organisatie wil of een specifieke professie.

Voor informatie over de testen: +31 35 532 8288 of info@digneconsult.com
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