Informatie over DISCOVER©
Het IJsbergmodel van McClelland

Dit model heet de IJsberg en staat metafoor voor ons als mens.
Boven het water, het topje dat zichtbaar is, staat voor je gedrag. Dat wat je doet is zichtbaar. Enigszins voor
jezelf en helemaal voor de ander.
Maar onder water, minder zichtbaar en vaak onbewust zijn persoonlijke eigenschappen en talenten. De uiting
daarvan in je gedrag kunnen in de weg worden gestaan door je normen, waarden en overtuigingen.
Wanneer je nog dieper onder water gaat vind je daar je motieven, of drijfveren. Daar zit je levensmissie
verstopt. De combinatie van deze en je eigenschappen vormen je willen. Hier zit je intrinsieke motivatie. Je
beweegt het best en het snelst als je intrinsiek gemotiveerd bent. Vandaar dat je bij coaching of persoonlijk
ontwikkelingstrainingen daar naar op zoek gaat.
De volgende analyses kunnen je daarbij een heel eind op weg helpen. Ze zijn een ontwikkel instrument.
Je kunt de analyses los van elkaar doen of samen. Wanneer je ze samen doet vormt dat een meerwaarde
omdat je drijfveren je gedrag beïnvloeden, en je talenten sturen. Je vult een test in online, dat kost je ongeveer
30 minuten. Vervolgens krijg je een uitgebreide persoonlijke rapportage. De kracht zit hem in die vervolgens
bespreken met een coach, om het te snappen, te laten leven en nog persoonlijker te maken.
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DISC GEDRAGS ANALYSE
Welk gedrag laat jij van nature zien? En hoe ziet je gedrag eruit als je je aanpast aan de
omgeving? Hier kan een verschil inzitten. En als dat verschil heel groot is, dan kan dat een
teken zijn van stress, omdat je bijvoorbeeld taken in je werk hebt, die je niet liggen. Het
gedragsprofiel laat ook zien waar je op communicatiegebied sterk in bent en waar je valkuilen
liggen. Ook krijg je hiermee inzicht in het gedrag van anderen zodat je ontdekt waardoor je met
de ene persoon heel soepel door een deur kan en met de ander snel wrijving hebt.

DRIJFVEREN ANALYSE
Waar word jij blij van? Wanneer gaat je energie stromen en ben je helemaal in je element? De
antwoorden op deze vragen worden zichtbaar in het drijfverenprofiel. Je ontdekt wat jou
motiveert, wat jij nastreeft in het dagelijks leven. Een functie die aansluit bij jouw drijfveren zal
je veel voldoening geven. Je doet dan iets waar je blij van wordt. Aan de andere kant, een
functie waarin je je drijfveren niet kwijt kunt, is een enorme energievreter. Met dit soort
inzichten wordt het voor veel mensen makkelijker om een richting te bepalen in hun carrière.
TALENTEN ANALYSE
Waar ben je van nature goed in? Wat gaat je als vanzelf af? Een deel hiervan is vaak al bekend
maar uit een talentenanalyse blijkt ook vaak dat er nog onontdekt potentieel is. Talenten die
wellicht onder een laagje stof hebben gelegen. Naast inzicht in je talenten, laat dit profiel ook
zien hoe je op dit moment in het leven staat. Hoe groot is je zelfwaardering? Ben je blij met
wat je doet? En heb je een heldere focus op je toekomst? Je krijgt dus een schat aan
informatie die veel helderheid geeft over waar je goed in bent (en ook waar je misschien niet zo
goed in bent) en hoe je op dit moment kijkt naar jezelf en je leven.
De Discover Potentieel analyse geef inzicht in je gedrag, drijfveren en talenten.
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