TTI SI Certificatie

Persoonlijke Stijl
& Motivatie

Deze DISC en Driving Forces cer1ﬁcering draait om twee belangrijke domeinen
binnen onze persoonlijkheid:
1. Wat vindt iemand belangrijk, de Driving Forces
2. Welke gedragss1jlen worden ingezet om datgene wat hij of zij belangrijk vindt,
te bereiken, DISC
De aanpak van TTI Succes Insights onderscheidt zich omdat gecer1ﬁceerden leren
zelf aan de slag te gaan met de theorie waarop deze assessments gebaseerd zijn. Wij
bieden je daartoe vooral verdieping op de factorkennis aan. Wij geloven in het leren
onderscheiden, begrijpen, doorgronden en toepassen van de concepten achter de 4
DISC factoren en de 12 Driving Forces. Als je de wereld achter iedere factor begrijpt,
bent u in staat alle voorkomende patronen in Gedragss1jlen en Driving Forces te
interpreteren en terug te koppelen vanuit de context van de vraagsteller of de
opdrachtgever.
Het traject duurt ongeveer 7 dagdelen:
• 2 dagdelen individuele opdrachtgerichte e-learning
• 2 aangesloten dagen groepstraining op loca1e
• 1 dagdeel groepsintervisie op basis van opgedane prak1jkervaringen.
Jouw investering bedraagt € 1.935 exclusief BTW. Hiervoor ontvang je:
• Jouw persoonlijke accountcode om in te loggen op het online leertraject om de
modules “Gedrag” en “12 Driving Forces” door te nemen
• Een map met trainingsmateriaal voor Gedrag en Driving Forces
• Support op de online leeromgeving
• Een door jou uit te werken casus, die je ter beoordeling inlevert bij TTI SI
• Lunch, koﬃe, thee (excl. overnach1ng)
• 2 inlogcodes voor 2 oefenproﬁelen Persoonlijke S1jl en Mo1va1e (Gedrag en
Driving Forces gerelateerde rapporten)
• TTI SI Cer1ﬁcaat Gedrag en 12 Driving Forces
• Toegang tot follow-up Module “Follow-Up Gedrag en 12 Driving Forces”
De datum van de training wordt in overleg vastgesteld. De trainingsloca1e is in of in
de nabije omgeving van Groningen.
Let op: Het benodigde eigen Persoonlijke S1jl en Mo1va1e Proﬁel is niet inbegrepen
in deze fee. Deze wordt, in combina1e met de training, voor het gereduceerde
bedrag van € 145,00 excl. BTW aangeboden.
Neem voor meer informa1e contact op met Henri Bezema. Hij is te bereiken op
henri@con1nu.team of op 06 - 2224 2224.
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