Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen

Coachen op basis van persoonlijkheids- en gedragsprofielen door Guido Vermeeren.
Deze brochure laat je kennismaken met één van de methodes en modellen waarmee professioneel
ondernemerscoach en leiderschapstrainer Guido Vermeeren ondernemers, managers en
leidinggevenden coacht, traint en begeleidt.
Guido’s intentie is altijd om, zo efficiënt en doeltreffend mogelijk, een hulpvraag van een cliënt om te
zetten in een zelfstandige capaciteit. Juist dié uitdagingen, die aanvankelijk slecht of moeilijk
uitgevoerd konden worden, zullen na het doorlopen van een coachingstraject zelfstandig, succesvol
en op de eigen “pure” kracht kunnen worden gerealiseerd.
Het gaat hierbij veelal om het ontwikkeling van managements- en communicatievaardigheden,
bedrijfsprocessen en persoonlijke inzichten.

Om succesvol te zijn moet er een goede balans zijn tussen deze competenties:
 Kennis en opleiding
(weten)
 Vaardigheden en ervaring (kunnen)
 Motivatie en houding
(willen)
 Persoonskenmerken
(zijn)

De brochure gaat met name over de ontwikkeling en het professioneel inzetten van ieders
persoonskenmerken. Wie ben je? Hoe doe je? Wat bereik je? Waar liggen je grenzen?
Er is hiernaast ook informatie beschikbaar over businesscoaching en managementtrainingen.
Wil je daar meer over weten, neem dan even contact op of kijk op www.GuidoVermeeren.nl

Een mens kun je zien als een ijsberg.
Boven de waterlijn bevindt zich het zichtbare deel “doen” (gedrag, kennis, vaardigheden).
Het grootste deel van de ijsberg bevindt zich echter onder water en is niet zichtbaar.
Onder de waterlijn zit het niet zichtbare “denken” (opvattingen, normen & waarden).
Nog dieper verborgen is het “willen” (de motieven en drijfveren).

Uiteindelijk bepaalt het “willen” het “denken” en bepaalt het “denken” het “doen”.
Om blijvend gedragsverandering te bereiken moet dus niet op het gedrag worden gecoacht, maar op
de onderliggende “diepere” opvattingen en motieven.

Persoonlijkheids- en gedragsprofielen
Guido Vermeeren werkt bij zijn coachingstrajecten en masterclasses vrijwel altijd met “nul-meting”
door het inzetten van gedragsprofielen met 360 graden feedback van zijn cliënten. Hierdoor ontstaat
niet alleen een gedetailleerd profiel van het zelfbeeld van de coachee, maar nog belangrijker; het
toont feilloos de eigen blinde vlek. Dit is het verschil in hoe iemand zichzelf ziet en hoe zijn omgeving
hem ervaart.
Het (h)erkennen van dit verschil maakt het coachtraject krachtig, efficiënt en inzichtelijk en maakt de
verbeterpunten en doelstellingen van een cliënt veel makkelijker bespreekbaar. Tijdens een groot
deel van het coachtraject wordt het persoonlijke profiel als leidraad gebruikt. De resultaten van deze
aanpak zijn buitengewoon succesvol gebleken. Guido Vermeeren is opgeleid en geaccrediteerd voor
verschillende gedragsanalyse-systemen en kan daardoor per cliënt de voor hem of haar beste
modellen inzetten. Het meest gebruikte instrument heet PersonalColor.

We zijn allemaal uniek, dus iedereen is anders
Zaken doen, samenwerken en leidinggeven doe je met mensen.
Om anderen op de juiste manier te benaderen, moet je eerst weten hoe je zelf in elkaar zit.
Je zult zien dat het beeld dat je van jezelf hebt soms anders is dan het beeld dat anderen van je
hebben. Het weghalen van deze blinde vlek maakt je in je hele doen en laten veel krachtiger.

Kleuren
Het PersonalColor instrument maakt gebruik van vier basiskleuren; rood, geel, groen en blauw.
Iedere kleur heeft zijn eigen, specifieke betekenis. Dit zorgt ervoor dat de uitkomst makkelijk te
interpreteren is en dus goed te gebruiken is in het dagelijkse leven.
Volgens de wereldwijd als norm gebruikte gedragsclassificatie van Carl Jung, kunnen we het
menselijke gedrag in vier hoofdgroepen onderverdelen:

Wat kun je doen om als manager de communicatie en motivatie te optimaliseren?
Door je te verdiepen in gedragskenmerken leer je hoe de wereld jou ervaart, zelf minder snel te
oordelen en de verschillende menstypen in jouw omgeving, iedere seconde van een dag, feilloos in te
schatten en op de voor hen beste manier te benaderen.
Hierdoor ontstaat er veel meer wederzijds respect en begrip, verbeter je de kwaliteit van
communiceren en kun je moeilijke situaties ombuigen naar een succesvolle samenwerking.
Dit zet je in bij commerciële gesprekken, managementsituaties en in je privéleven.
Wat je uitdaging of verbeterwens ook is, met deze inzichten ga je presteren op een ongekend beter
niveau!
Jezelf ontwikkelen op persoonlijkheids- en gedragskenmerken kun je bij mij individueel, in een veilige
omgeving doen. Of juist in groepen, waarbij sluimerende spanningen en conflicten zichtbaar en
bespreekbaar worden gemaakt en de hele groep leert om met respect, waardering en behoud van
eigenwaarde een succesvol team te worden.

Hoeveel je uit jezelf haalt en hoe succesvol je bent in het contact met anderen, hangt voornamelijk af
van hoe je communicatie en gedrag op anderen overkomt. En hoe jij reageert op het gedrag van die
ander. Door coaching op basis van erkende gedragsprofielen leer je de blinde vlek in jezelf kennen,
en snel en effectief per situatie te schakelen naar de beste manier om met jezelf en anderen om te
gaan.
Iedereen heeft een bepaalde ‘stijl’, een voorkeursgedrag. Daardoor klikt het met de één beter dan
met de ander.

Wat zou het je opleveren als je leert om alle typen mensen op de voor hén beste manier te kunnen
aanspreken? Zowel privé, als leidinggevende of in een commerciële rol. Als je zowel leidend,
ondersteunend, enthousiast als diplomatiek overkomt op het juiste moment en bij de juiste
gelegenheid?
In welke kleur van het linker plaatje hieronder staan de meeste eigenschappen die jij in jezelf
herkent? Dan zul je uit ervaring weten dat anderen je ook wel eens ervaren als wat er daarnaast, in
dezelfde kleur staat! En dat werkt niet altijd soepel en succesvol….

effectief gedrag

in-effectief gedrag

Door coaching en training op basis van persoonlijkheids- en gedragprofielen, ontwikkel je niet alleen
je persoonlijkheid, maar ook je niveau van communiceren, aansturen, motiveren en acquireren.
Wil je snel en doeltreffend leren hoe je “de klik” met ieder type mensen maakt, neem dan nu contact
met mij op.

De geboren manager en de geboren leider

Vanzelfsprekend is voor het goed functioneren van een leidinggevende noodzakelijk dat alle
competenties die hij nodig heeft ook daadwerkelijk aanwezig en ontwikkeld zijn.
Maar minstens zo belangrijk voor het succesvol managen of leiden zijn de menselijke karaktertrekken
en gedragseigenschappen. Deze bepalen voor een groot deel of iemand zijn succes vindt in de
managersrol of in de leidersrol. Managen en leiden heeft namelijk alles te maken met interactie
tussen mensen en dus met communicatie, motivatie, gedrag en houding.
Voor beide rollen is persoonlijkheid, directheid en daadkracht van groot belang.
De manager vindt daarnaast zijn kracht in een aangeboren talent voor overzicht, details, getallen en
procedures.
De leider daarentegen blinkt uit in empathisch vermogen, enthousiasme en energie om mensen voor
zich te winnen.

Typische managers-eigenschappen vinden we in Rood en Blauw.
Typische leiders-eigenschappen vinden we in Rood en Geel.

Over PersonalColor
Competenties en persoonlijkheidsprofiel
Het resultaat dat mensen behalen is afhankelijk van een combinatie van de competentiegebieden
kennis (‘weten’), vaardigheden (‘kunnen’), motivatie (‘willen’) en persoonskenmerken (‘zijn’, ‘past’
het bij die persoon).
De persoonskenmerken beïnvloeden grotendeels de andere competentiegebieden. Ze bepalen
doorgaans hoe iemand met kennis omgaat, welke vaardigheden van nature wel of niet bij iemand
passen en wat iemand wel of niet motiveert. De persoonskenmerken zijn dan ook het belangrijkste
competentiegebied.
Respondenten
De huidige instrumenten om een persoonlijkheidsprofiel mee samen te stellen hebben hun
beperkingen. Bij vele hiervan wordt het zelfbeeld ‘vastgesteld’ door middel van introspectie. Dit is
het vormen van een zelfbeeld door zelfonderzoek. Introspectie impliceert dat iemand in staat is om
objectief en nauwkeurig naar zichzelf te kijken. Uit onderzoek blijkt echter dat dit zowel onjuist als
onmogelijk is.
Bovendien spelen interne gedachten, gevoelens en intenties onvermijdelijk een rol bij het
beantwoorden van vragen over jezelf. Dit terwijl iemand anders deze beweegredenen niet kan
waarnemen. Diegene hoort en ziet uiteraard alleen maar wat een persoon zegt en doet.

Zakelijk en/of privé
Bovendien is het gedrag van mensen afhankelijk van de omgeving waarin zij zich bevinden. Het is
bijvoorbeeld goed mogelijk dat iemand in een zakelijke omgeving heel gedreven en proactief is, maar
in een privé-omgeving heel ander gedrag vertoont. Om een zo volledig en nauwkeurig mogelijk beeld
te vormen gebruikt het PersonalColor instrument respondenten; een groep mensen uit de privésfeer,
een groep uit de zakelijke omgeving en een groep die de betreffende persoon zowel in een privé als
zakelijke omgeving kent. Door het invullen van een on-line een vragenlijst wordt duidelijk hoe
anderen de persoon waarnemen en ervaren. Ook een eventueel verschil in het gedrag van mensen in
een zakelijke en in een persoonlijke omgeving wordt zichtbaar..
Stijlflexibiliteit
Een unieke eigenschap van het PersonalColor instrument is dat deze de stijlflexibiliteit van een
persoon kan bepalen. Met stijlflexibiliteit wordt de mate waarin iemand in staat is zich aan te passen
aan een bepaalde situatie bedoeld. De stijlflexibiliteit is zeer bepalend voor de (inter)persoonlijke
effectiviteit en dus onmisbaar voor een persoonlijkheidsprofiel.

Wat is PersonalColor?
PersonalColor is een vernieuwend en zeer effectief instrument waarmee gemakkelijk een uitgebreid
persoonlijkheidsprofiel van mensen en teams kan worden samengesteld. Het persoonlijkheidsprofiel
beschrijft de eigenschappen en het gedrag van een persoon.
Waarom PersonalColor?






Door gebruik van respondenten is het resultaat uitermate nauwkeurig en betrouwbaar.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen gedrag in een zakelijke omgeving en privé omgeving.
Een goed inzicht in de stijlflexibiliteit, ofwel het aanpassingsvermogen.
Optimale praktische bruikbaarheid door gebruik van eenvoudige modellen en kleuren.
Voortdurende ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling.

Waar wordt het instrument voor gebruikt?







Persoonlijke ontwikkeling
Samenstellen, ontwikkelen en opleiden van teams
Analyseren van cultuur
Werving en selectie
Management development
Training en coaching

Maak je keuze en bereik jouw eigen doelen!
-

Je weet wat je wilt (bereiken), maar je weet niet hoe je daar komt.
Je wilt iets leren of iets afleren, maar iets heeft je tot nu toe tegengehouden.
Je hebt een voelbare angst voor iets, maar krijgt geen grip op de oorzaak.
Je houdt alle ballen in de lucht, trekt de kar, staat er voor je gevoel alleen voor.
Je wilt de anderen motiveren, pro-actief, eerlijk, respectvol en resultaatgericht krijgen.
Je wilt weer energie en voldoening in je werk krijgen.
Je wilt succesvol leiden, managen en ondernemen!

Maak mij dan partner in jouw uitdaging!

Guido Vermeeren geeft businesscoaching en managementtrainingen aan ondernemers, managers en
leidinggevenden. Dit gebeurt zowel individueel als in groepsverband. En zowel op trainingslocaties
als in-company, afhankelijk van de situatie en de wensen.
Laat je succesvol coachen of trainen, of schrijf je in voor de “Masterclass Succesvol Ondernemen” om
de doelen van jezelf, je onderneming of je team succesvol waar te maken.
De beste investering is de investering in jezelf!
Neem nu meteen de eerste stap en maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvende kennismaking
of intake.
Met vriendelijke groet,

