
Uw mensen 
ontwikkelen, 
uitdagingen
aangaan

Partners in het ontwikkelen
van uw HR-strategie



Mensen  
maken het 
verschil

Mensen zijn het grootste 
kapitaal van uw organisatie. Het 
ontdekken van hun kwaliteiten en 
ontwikkelgebieden is essentieel 
om hen te helpen hun potentieel 
te bereiken, zodat uw bedrijf zijn 
potentieel kan bereiken.

The Myers-Briggs Company kan u hierbij helpen.

Wij werken nauw met u samen – als partners – 
om de uitdagingen van uw bedrijf te begrijpen.

Vervolgens ontwikkelen we creatieve, op maat 
gemaakte oplossingen om ze aan te pakken.

Wij maken gebruik van organisatiepsychologie, 
persoonlijkheidsinstrumenten en inzichten op 
het gebied van persoonlijke ontwikkeling om 
het beste in uw mensen en uw organisatie naar 
boven te halen.

TEAMS
Leg de basis voor een 

gemeenschappeijke taal en de 
manier van samenwerken om goed 

presterende teams te creëren. 

COACHING
Krijg persoonlijke coaching 

van gekwalificeerde 
organisatiepsychologen die 

uw mensen ondersteunen en 
uitdagen.

Uw dagelijkse   uitdagingen
Of u nu belangrijke 

sleutelpersonen wilt motiveren, 
uw personeel wilt inspireren 

of belangrijke beslissingen wilt 
nemen rondom investeringen 
in uw toekomstige leiders, wij 

begeleiden u naar succes. 



De aanpak van The 
Myers-Briggs  Company 

ORGANISATIEONTWIKKELING
Zorg ervoor dat 
organisatieverandering 
- strategie, structuur en 
cultuur - voor iedereen in de 
organisatie werkt.

SELECTIE
Creëer oplossingen voor het 
aantrekken van talent en 
het selecteren van de juiste 
mensen om het gewenste 
resultaat voor uw bedrijf te 
behalen.

LEIDERSCHAP
Ontwikkel de 
leiderschapskwaliteiten van 
uw huidige en toekomstige 
leiders.

1
SUCCES BEPALEN
Wij helpen u te ontdekken hoe ‘geweldig’ er 
in uw organisatie uitziet.

Door samen te werken, brengen we uw unieke 
uitdagingen in kaart en stellen we eerlijk en 
objectief vast wat de problemen zijn in uw 
organisatie.

2
MENSEN OP WAARDE SCHATTEN
Wij helpen u om de huidige realiteit in uw 
bedrijf objectief in kaart te brengen.

Door gebruik te maken van onderzoek, 
instrumenten van wereldklasse, 
adviesmodellen en gegevens uit uw bedrijf, 
laten we u de route zien van waar u nu bent 
naar waar u naartoe wilt.

3
GROEI STIMULEREN
Wij helpen u bij het ontwikkelen van uw 
mensen om succes te boeken.

Met pragmatische, uitdagende, 
bedrijfsgerichte oplossingen belooft onze 
ontwikkeling een blijvende impact. Wij kunnen 
u helpen bij het versnellen van verandering op 
individueel, team- en organisatieniveau.

INDIVIDUEN
Zorg voor positieve 
gedragsveranderingen met 
persoonlijke ontwikkeling.

TEAMS
Transformeer teams in high 
performing teams.

LEIDERS
Coach leiders zodat ze uitblinken 
en anderen inspireren.

Uw dagelijkse   uitdagingen



The Myers-Briggs Company  

Wie zijn wij?
 - Ervaren arbeids- en organisatiepsychologen
 - Specialisten in de ontwikkeling van mensen
 - Experts in persoonlijkheid en psychometrie
 -  Facilitators, trainers en mentoren
 - Goede luisteraars

Wij werken samen met organisaties in alle sectoren, zowel regionaal 
als wereldwijd, aan alle soorten uitdagingen op het gebied van 
mensontwikkeling. Onze consultants kunnen u volledig ondersteunen 
in wat u nodig heeft.

De samenwerking 
was echt productief 

– we hadden het gevoel 
dat uw consultant 
lid was geworden 
van ons team.

Laten we in gesprek gaan 
Vind een betere manier om uw  
HR-uitdagingen aan te gaan - neem 
vandaag nog contact met ons op.

www.themyersbriggs.com
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