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Training & Workshop

Beter en dieper inzicht in de persoonlijkheid
Vraagt u zich wel eens af waarom u of uw medewerkers dingen doen, maar
krijgt u er maar geen grip op? Wilt u beter en dieper inzicht verkrijgen in de
persoonlijkheid van uzelf of van de medewerkers in uw organisatie? Dat kan!
En wel via de Big Five persoonlijkheidsvragenlijst, een van de wereldwijd
onder psychologen meest gewaardeerde en algemeen geaccepteerde
persoonlijkheidsmodellen in zijn soort.

Persoonlijkheid
De dienstverlening van CEES:
•
•
•
•

Effectief
Meetbaar
Kwalitatief
Kostenbesparend

CEES zet deze persoonlijkheidsvragenlijst in voor organisaties en individuen,
maar ook voor teamanalyses en groepsontwikkeling. Meer weten over dit
instrument, de achtergronden en toepassingsmogelijkheden?!

Uitstekende gesprekken met voorkennis
•
•
•
•
•
•
•

www.ceesonline.com

Workshop persoonlijkheid
Tijdens deze 3,5 uur durende workshop zullen we ingaan op de volgende
onderwerpen:
Wat is de Big Five persoonlijkheidsvragenlijst?
Theoretische achtergrond.
De vijf domeinen en zes persoonlijkheidskenmerken (bouwstenen).
STAR(R) gesprekstechnieken.
Koppeling naar competenties en ontwikkelpotentieel.
Analyseren van de rapportage van een voorbeeldfunctionaris.
Het gebruik van de persoonlijkheidsvragenlijst… Wat kun je ermee?

Tijdig voorafgaand aan de workshop vult u zelf online uw Big Five
persoonlijkheidsvragenlijst in en ontvangt u uw eigen uitgebreide rapportage.
Op verzoek kunnen uw individuele resultaten later besproken worden met een
van onze gespecialiseerde consultants.
Werkwijze, kosten en locatie
Naast het verschaffen van een theoretische achtergrond, wordt er vooral
interactief gewerkt in een uiterst stimulerende omgeving. Hierbij wordt ook
goed voor de innerlijke mens gezorgd.
De kosten bedragen slechts € 395,- per persoon (inclusief uw eigen rapportage).
Met minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers ontvangen wij u graag op ons
kantoor in Valkenburg aan de Geul.
Bent u ook geïnteresseerd? Kijk op onze site voor een actueel overzicht van
workshop data en ons volledige trainingsaanbod en neem contact met ons op
voor meer informatie; wij komen graag bij u op bezoek om de mogelijkheden
nader toe te lichten en een op maat gemaakt voorstel uit te werken.
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