
 

 

 

IOS © Analyse  

De Individuele OntwikkelingsSleutel © is een unieke analyse die de samenhang binnen uw persoonlijkheid laat zien. Ze 

brengt in beeld hoe uw talenten en onhebbelijkheden, bedoelingen en effecten, blinde vlekken en overtuigingen met elkaar 

samenhangen en bepalend zijn voor hoe u in het leven staat. In het verlengde daarvan verklaart het uw interactiestijl en de 

obstakels die u in communicatie en samenwerking ervaart. Uit uw persoonlijkheidsprofiel en het daarin gelegen potentieel, 

volgt een u kenmerkende ontwikkelweg. En soms vraagt die weg bijsturing om een betere uitvoering van uzelf te worden.  

De analyse biedt door haar complete beeld van uw (professionele) mogelijkheden en uw functioneren een stevig fundament 

voor natuurlijke en duurzame zelfontplooiing. En geeft daarmee richting aan een meer effectieve inzet van uw talenten. 

Inzetbaarheid 

De IOS © Analyse is in te zetten bij het verhelderen van zeer uiteenlopende persoonlijke-, relationele- en werk gerelateerde 

vraagstukken, tijdens verschillende fasen van uw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan: 

loopbaan-, studie- en levenskeuzes, uitvinden waar uw talenten liggen, effectiever communiceren, evenwichtiger 

samenwerken, omgaan met emoties, hervinden van inspiratie & motivatie, verbeteren van uw leiderschapsstijl, herijken van 

uw relatie, omgaan met conflict, vergroten van uw zelfvertrouwen. Kortom bij alle levensvragen. 

Opzet en werkwijze 

De analyse bestaat in beginsel uit drie modules. Na de eerste module, waarin we de leervraag, de werkwijze en de inleidende 

theorie bespreken, volgt in de tweede het bepalen van uw IOS © persoonlijkheidsprofiel. Deze vindt plaats volgens een 

intensief interview waarbij u vraag-gestuurd zelf de zoektocht naar uw persoonlijkheidsprofiel onderneemt.  

In de derde module wordt de dynamiek van uw IOS © en de interactie met uw omgeving toegelicht en krijgt u zicht op het 

hoe en waarom van uw individuele obstakels, uitdagingen en ontwikkelpunten. Desgewenst kunt u de analyse uitbreiden 

met een vierde module waarin we bespreken wat de implicaties zijn van uw persoonlijkheidsprofiel voor uw professionele 

ontwikkeling. 


