Kleurbekennen bij Het Ontwikkelpunt
met My Motivation Insights
Eén van de onderdelen die bij elk individueel of team traject een doorslaggevende
factor voor succes blijkt te zijn is kleur bekennen. Wij werken al jaren samen met de
testen van My motivation Insights. Voor een individueel ontwikkeltraject zorgt het
voor een duidelijke focus waar de groeikansen liggen. Bij teams zorgt het ervoor dat
gedrag eindelijk benoemt kan worden en het gesprek op een dieper niveau kan
worden gevoerd.
De Insights kleuren test geeft een heldere spiegel van iemands gedrag. Het geeft
inzicht in de drijfveren. Het laat zien welke werkzaamheden energie opleveren en
welke werkzaamheden energie kosten. Door dit van jezelf
te ontdekken komt er meer erkenning en herkenning
voor jezelf en de mensen om je heen. Tegelijk komt er
een goede focus op dat wat je wilt ontwikkelen.
Voor het gesprek of de teamdag maak je de test
en in het gesprek of op de dag krijg je de
terugkoppeling van je eigen profiel. Hierdoor
komen er onderwerpen aan bod die vaak
onbesproken blijven. Je krijgt ook een uitgebreid
persoonlijk rapport en de kleurenwaaier. Zodat het
nog een lange tijd een tool blijft om mee te werken.

Elkaar zien en gezien worden
Het kleurenprofiel van My Motivation Insights is geen zweverig gedoe. Het is
wetenschappelijk onderbouwd, uitgebreid getest en gevalideerd door de
Universiteit van Amsterdam. Aan de basis staan de theorieën van Clarence W.
Graves. Na ruim twintig jaar lang onderzoek gedaan te hebben naar
gedragspatronen, heeft hij zijn conclusie geformuleerd: ieder mens heeft een set
van drijfveren in zich die elkaar aanvullen, maar ook met elkaar conflicteren. Elk
individu kent bovendien een ander gewicht toe aan deze set waarden. Vrijwel alle
gedragspatronen kunnen vanuit deze conclusie worden verklaard.

Wat levert het op?
•
•
•
•
•

•
•
•

Meer verbinding
Meer onderling begrip
Meer erkenning
Inzicht in het team en op teamdrijfveren
Herkenning van eigen en elkaars kwaliteiten

Sneller kunnen aansluiten op elkaars drijfveren
Tools om het gesprek te blijven voeren
Beter onderling contact

Voor meer informatie over teamdagen:
info@hetontwikkelpunt.nl / 06-43169002

