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Leer je persoonlijke voorkeurstijlen kennen!

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is wereldwijd het meest 
gebruikte instrument ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling 
en zelfinzicht. Dit zal een feest van herkenning zijn en het verklaart 
veel van hoe je de dingen aanpakt en hoe je gebeurtenissen 
beleeft. Je ontdekt waarom bepaalde zaken je makkelijk afgaan, 
terwijl iets anders je juist veel energie kost. Het biedt niet alleen 
kansen voor groei maar ook directe aanknopingspunten om 
effectiever te communiceren en samen te werken, privé en 
zakelijk. 

Coaching helpt je vervolgens om te ontdekken hoe je je nieuwe 
inzichten kunt omzetten in praktisch handelen, om zo nieuwe keuzes 
te maken die bijdragen aan jouw groei en eventuele veranderingen te 
bewerkstelligen. Hoe uitgebreid een vervolgcoaching traject is, kan 
per traject verschillen; vaak kun je op basis van één gesprek al een 
volgende stap zetten.

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Wat maakt dat ik Myer Briggs Type Indicator gebruik is dat het 
bedoeld is om zonder oordeel naar jezelf en anderen te kijken; het 
gaat niet om goed of fout.

Met behulp van de MBTI  krijg je inzicht in je persoonlijke voorkeuren 
en dat kun je voor verschillende doeleinden gebruiken: Waar krijg 
ik energie van en waar raak ik vermoeid van? Hoe verwerk ik nu 
informatie? Hoe maak ik beslissingen? Welke levensstijl past bij mij? 
Welk soort werk past bij mij en in wat voor omgeving? Je ontdekt 
je kwaliteiten en groeimogelijkheden zodat je je persoonlijke 
effectiviteit kunt versterken.

De MBTI is opgebouwd als een huis met 16 kamers: je komt in alle 
kamers en onderzoekt waar je je het meest thuis en op je gemak 
voelt.  



Naar aanleiding van je onderzoek met behulp van MBTI naar jouw 
kwaliteiten en aanknopingspunten voor groei, volgt een gesprek.  
In dit gesprek bekijken we welke vervolgstap gezet kan worden.

Toepassingsmogelijkheden:

•	 Loopbaanontwikkeling
•	 Communicatieverbetering
•	 Beter	omgaan	met	veranderingen
•	 Keuzes	maken	in	werk	en	privé
•	 Conflicthantering
•	 Stresshantering

Werkwijze

√ Intake gesprek om jouw vraag te verkennen, 
 ben je geïnteresseerd in de MBTI dan volgt:
√ een mail met toegang tot de MBTI online vragenlijst, 
 dit neemt ca 25 minuten van je tijd in beslag
√ een persoonlijk gesprek van 1,5 uur waarin:
	 •	 we	jouw	vraag,	leerdoel	verkennen;
	 •	 samen	de	resultaten	van	de	vragenlijst	bespreken	in	relatie	tot		
  jouw vraag, wat kun je ermee in de praktijk
	 •	 je	het	rapport	krijgt	met	de	uitkomst	van	de	door	jou	
  ingevulde online vragenlijst. 

Kwaliteit

Gea Koren is door OPP gecertificeerd voor MBTI®. Hierdoor ben 
je verzekerd dat er gewerkt wordt met de officiële materialen en 
volgens de richtlijnen en de ethische gedragscode van de MBTI.

Investering MBTI sessie

•	 Particulier	tarief:	€	275,=	(incl.	btw).
•	 Zakelijk	tarief:	€	275,=	(excl.	btw).
Inclusief: online vragenlijst, rapport, werkboek, en het MBTI boek 
”Inleiding tot Type” 



MBTI op teamniveau

Koren Visie zet de MBTI ook in voor teamfeedbacksessies. Hiermee 
verkrijgt het team inzicht hoe het met de diversiteit in het team is 
gesteld. Dat levert kennis op met betrekking tot de krachtpunten en 
de ontwikkelpunten. En dat kan dan weer bijdragen aan een beter 
samenspel. 

Is je interesse gewekt? Bel of mail me dan gerust voor een 
verkennend gesprek!

Met vriendelijke groet,

Gea Koren
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