
Daadkrachtig en energiek of dominant en drammerig? Met de persoonlijkheidstest van My Motivation Insights 

(één van de trainingen uit ons pakket) krijgt de deelnemer en/of het team meer inzicht in persoonlijke drijf-

veren en motivatie.

DIM Arbeidsmobiliteit

DIM Arbeidsmobiliteit is werkzaam in verzuim & re-integratie.

We voeren van werk-naar-werk trajecten uit en verzorgen

trainingen voor bedrijven en overheid.

My Motivation Insights

De persoonlijkheidstest van My Motivation Insights is één

van de trainingen uit ons pakket. Hierbij krijgt de deelne-

mer en/of het team inzicht in zijn persoonlijke drijfveren en 

motivatie.

Toepassingen

De kleurentest zetten we in bij bedrijven die graag werken

aan hun teameffectiviteit. De uitslag van de test geeft veel
inzicht in de interactie tussen collega’s en klanten. Het met

elkaar delen van de Kleurentestprofielen zorgt voor weder-
zijds begrip en verlaagt spanningen in de samenwerking. 

Vaak al binnen korte tijd. Het team communiceert beter 

met elkaar én met de klanten.

Kleurentest

De test van My Motivation Insights, uitgevoerd door een 

gecertificeerd trainer van DIM Arbeidsmobiliteit ondersteunt 
bedrijven bij individuele ontwikkeling en teamsessies. Hierbij 

gebruiken we de kleurentest van My Motivation Insights als 

startpunt.

Hoe werkt de kleurentest?

De kleurentest helpt je om jezelf én je klant beter te

begrijpen. Met een gevalideerde vragenlijst wordt een

persoonlijk kleurenprofiel samengesteld. De test wordt 
online ingevuld en duurt ongeveer 20 minuten. De uitslag 

hiervan wordt vertaald naar een profiel met zeven kleuren. 
Deze kleuren staan voor de zeven dominante drijfveren zoals 

geformuleerd door hoogleraar psychologie Clare Graves.

Test en Training

Drijfveren en motivatie is een belangrijke factor in het

begrijpen van gedrag zowel bij onszelf als bij de 

mensen om ons heen. Waarom kan iedereen

verschillend reageren op dezelfde situatie? Waarom is 

het met sommige mensen heel lastig samenwerken en 

loopt het met anderen juist op rolletjes?

Waarom kan mijn collega beter opschieten met bepaal-

de klanten? Hoe kan ik dit zelf ook bereiken en hoe kan 

ik ervoor zorgen dat mijn klant ultiem tevreden is?

De antwoorden liggen vaak in een verschil van drijf-

veren. Hierdoor kan eenzelfde situatie op verschillende 

manieren geïnterpreteerd worden.
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Enkele reacties op eerdere teamsessies:

‘Er kwam uit hoe ik ben en hoe je andere kleuren 

mensen moet benaderen’

‘Ons team functioneert na de test opeens 

veel beter’

‘Ik heb een beter inzicht gekregen in hoe ik  

handel en reageer op mensen en situatie’s’

‘Ik heb beter leren inschatten hoe mensen 

verschillend reageren’.
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Investering

�  1 persoon  € 225 p.p.

�  Tot 5 deelnemers  € 210 p.p.

�  6 - 10 deelnemers: € 200 p.p.

�  11 en meer deelnemers in overleg

- Prijzen inclusief locatie, koffie en lunch. 
- Prijzen excl. btw.

Inhoud Training

�  Online test

�  Training op locatie (3 uur)

�  Uitgebreid persoonlijk 

 én team rapport

�  Inzicht in teamcultuur en

 verbeteringsmogelijkheden

�  Concrete tips voor persoonlijke

 effectiviteit

Waar doe je het voor?

De test leert je te begrijpen wat je motiveert in het dagelijks

leven en in je werk. Welke zaken in het leven kosten je 

energie en waar krijg je juist energie van? Het geeft inzicht in 

je sterke en zwakke punten. Het helpt je om je klanten en

collega’s beter te begrijpen en te ondersteunen bij het maken

van keuzes.

Communiceer beter met je klanten

De kracht van deze test en de aansluitende teamsessie is  

een beter begrip van jezelf en de ander. Juist door elkaars

drijfveren te kennen wordt inzichtelijk hoe taken worden

uitgevoerd en hoe beslissingen worden genomen, door het

team maar ook door de klanten. Het helpt bij het effectief
communiceren met collega’s en met klanten. Je kunt gerichter

vragen stellen, aanwijzingen geven en de klant voelt zich

gehoord.


