GRIP OP UW PROJECTEN

Profile Dynamics® – Certified Trainer
U doet er alles aan om uw team optimaal te laten functioneren. Toch werken mensen niet
samen en stuit u op weerstand. De communicatie verloopt stroef en conflicten spelen op.
Wat is hiervan de oorzaak? En wat is uw rol in het geheel? Hoe zorgt u voor de nodige
veranderingen? Met deze basistraining krijgt u inzicht in uw persoonlijke drijfveren en welk
effect dat heeft op een groep. U leert bewuster te kijken naar gedrag en handelen van uzelf
en uw teamleden. Theorie en praktijk wisselen elkaar af waardoor u onmiddellijk na de
training met uzelf en uw team aan de slag kunt om samenwerking te verbeteren.

Doelgroep

Inhoud

Het rommelt in uw team en u zoekt naar



Dagdeel 1: theorie
 Drijfveren/Profile Dynamics®

mogelijkheden om de teamprestaties te verbeteren.

 Persoonlijke profielen

U wilt weten welk effect u heeft op uw team en

 Groepsanalyse

welke leiderschapsstijl nodig is.


Dagdeel 2: praktijk

U zoekt naar meer houvast bij het samenstellen van

 Teamontwikkeling

een team en het selecteren van kandidaten

 Leiderschap
 Verandering
Resultaat
Na afloop van de training:


weet u welke drijfveren uw voorkeur hebben en
hoe dat tot uiting komt in uw denken en
handelen;



kent u uw weerstanden en begrijpt u de effecten
daarvan in de omgang met anderen;



heeft u inzicht in welke factoren en omgevingen
uw team energie geven en welke energie kosten;



heeft u handvatten hoe u samen met uw team
veranderingen kunt gaan inzetten.

Voorkennis
Er zijn geen eisen aan uw vooropleiding. HBO+ werk-

Gekleurde waardesystemen

en denkniveau raden wij aan. Ervaring met projecten

Ieder team draagt elk waardesysteem in zich.

is een pre.

Afhankelijk

van

de

onderliggende

persoonlijke

voorkeuren zal het profiel van team tot team

Duur
De training duurt 1 dag van 09:30 tot 17:00 uur.

verschillen.

Ter voorbereiding op de training vult u een vragenlijst
in waarmee uw eigen persoonsprofiel wordt
gemaakt. Het invullen van de vragenlijst duurt 20 – 30
minuten. Bespreking gebeurt tijdens de training.
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MEER GRIP OP UW PROJECTEN
Werkwijze

Kwaliteit

De training wordt verzorgd door een deskundige en

De analyse vindt zijn oorsprong in het gedachtegoed

enthousiaste Profile Dynamics consultant met veel

van de Amerikaanse docent psychologie dr. C.W.

ervaring als projectmanager/projectadviseur. Hij/zij

Graves. Hij onderscheidde zeven intuïtief herkenbare

leidt u stap voor stap door de theorie en brengt deze

waardenstelsels die het denken en doen van mensen

tot leven door de koppeling naar aansprekende

bepalen. De resultaten van zijn wetenschappelijke

praktijkvoorbeelden,

onderzoek zijn later gekoppeld aan de zeven kleuren

oefeningen

en

onderlinge

discussie.

en hebben uiteindelijk geleid tot de analysemethode
van Profile Dynamics.

Materialen
Inbegrepen bij uw training zijn:


Wat anderen zeggen

uw eigen persoonsprofiel met o.a.:

“Oef. Zo’n spiegel voorgehouden krijgen valt niet

 expressie & weerstand

mee. Maar je gaat wel vol met inspiratie en energie

 energiebalans

naar huis en daar kwam ik voor.”

 uitgebreide beschrijving

“Ik verwacht dat ik de komende weken mijn team



de uitgebreide cursusmap



de koffie/thee, lunch en fris/sap (bij open rooster)

weer helemaal op de rit kan krijgen. De volgende keer
denk ik meteen aan Profile Dynamics als ik mijn team
ga samenstellen.”

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud, locaties,
prijzen, offertes en inschrijvingen kunt u terecht bij:
Key Result BV
Markerkant 13-36
1314 AN Almere
T: 036 – 750 1777

E: info@keyresult.nl

F: 036 – 750 1779

I: www.keyresult.nl
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