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Over Mens

kennis

Werkwijze

resultaat

Mens&Kennis beschikt over diepgaande kennis van de financiële- en woningcorporatiesector.

In de begeleiding van teams introduceert Mens&Kennis tijdens een

Deze kennis hebben de beide partners in meer dan 20 jaar in verschillende functies opge-

workshop de Insights Discovery-methodiek. We maken de deelnemers op

bouwd. Daardoor kunnen ze de uitdagingen en problematiek waar professionals, bestuur-

een interactieve manier bekend met de verschillen in voorkeursgedrag met

ders en toezichthouders in deze sectoren mee te maken hebben goed begrijpen.

behulp van de kleuren. Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijk profiel.
De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen voorkeursgedrag en ontdekken

Het in balans brengen van de ‘harde’ kant – kennis en inhoud – met de ‘zachte’ kant – de

hoe het voorkeursgedrag van het team als geheel eruit ziet. Door middel

mens achter de professional – is vaak de uitdaging. En juist het vinden van die balans kan

van opdrachten leren deelnemers verbinding te maken met deelnemers

veel opleveren voor de persoon zelf en voor diens functioneren in de organisatie.

met ander voorkeursgedrag.
De toegankelijke en gemakkelijk te onthouden methodiek maakt dat het team een gezamenlijke
taal krijgt die samenwerking en communicatie optimaliseert.
De deelnemers krijgen meer inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander en leren van elkaars

Het in balans brengen van de harde en de

kwaliteiten gebruik te maken.

zachte kant is vaak de uitdaging.

Teameffectiviteit

samenwerking

Om de effectiviteit van teams in kaart te brengen werkt Mens&Kennis met Insights Discovery.

Klantervaringen

Referenties

Meer informatie vindt u terug op: www.mnks.nl

Insights Discovery is een krachtige methodiek de uitgaat van voorkeursgedrag van mensen.
De methodiek, die is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung, gebruikt een
eenvoudige kleurentaal om zelfinzicht, effectieve interacties en organisatieontwikkeling te
bevorderen.
Insights Discovery onderscheidt vier kleuren die elk een bepaald individueel voorkeursgedrag
typeren. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken
en communiceren voor ons het meest natuurlijk is. De ene manier is niet beter dan de
andere; teamleden met verschillende gedragsvoorkeuren vullen elkaar aan.
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Wij zijn u graag van dienst!

Practitioners Insights Discovery

