
2. PERSOONLIJK GESPREK  

Een coachgesprek van 
ca. 1,5 uur waarin de resultaten

uitvoerig aan je worden
teruggekoppeld. Naar keuze

online of op locatie.

1. EEN ONLINE TEST  

van circa 15 minuten.
Deze test doe je op een voor
jou geschikt moment en plek,

via een link.

3. INHOUDELIJK RAPPORT  

Een overzichtelijke en 
bruikbare visuele weergave 
van de uitkomsten, plus een 

uitgebreide inhoudelijke 
rapportage.

DE ME.-SCAN DOE JE IN 3 STAPPEN:

Voor inzicht in je natuurlijke en aangeleerde talenten, kracht, belemmeringen en valkuilen. 

Een zeer waardevol instrument in het kader van persoonlijke ontwikkeling, coaching, werving 

& selectie en loopbaanontwikkeling. Zet jouw energie in, daar waar dat het meeste oplevert! 

DOE DE ME.-SCAN!
En ontwikkel waar jouw talent zit!
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Deze unieke scan bestaat uit twee delen en geeft je informatie op basis van de onbewuste 

aansturing van je gedrag.  De samenhang tussen de keuzes in de twee gedeeltes van de  

Me.-scan laat zien in hoeverre je jouw natuurlijke talenten herkent en in hoeverre je deze 

talenten hebt ontwikkeld. Ook legt de scan bloot tegen welke belemmeringen en valkuilen 

je kunt aanlopen zonder dat je je daarvan ten volle bewust bent. Want bijna alles in je hoofd 

speelt zich af in het onderbewuste en in je gedrag volg je vooral vaste patronen die je in de 

loop van je leven hebt ontwikkeld. Zo zul je talenten die je nog niet hebt ontdekt waarschijnlijk 

niet als talent of kwaliteit bij jezelf herkennen. Vaak zien we dat mensen aangeleerd gedrag 

juist wél als talent benoemen. Maar als je aangeleerde gedrag valkuilen in zich bergt, dan 

ben je kwetsbaar en vraag het om kostbare energie. Met de Me.-scan verbinden we al deze 

onderdelen, zodat jij een krachtig startpunt hebt voor ontwikkeling. 

HAAL HET BESTE UIT JEZELF 
Met de antwoorden die je krijgt op de volgende vragen, 

kun je actief aan de slag om het beste uit jezelf te halen. 

• Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe en waarom bepaalde dingen juist niet? 

• Waar ligt mijn kracht en talent? 

• Wat is mijn ontwikkelpotentieel?

• Hoe kan ik mijn energie optimaal inzetten? 

• Wat zijn (vooral onder druk) mijn valkuilen en belemmeringen? 

WAT ZIJN DE KOSTEN?  
De investering voor het traject – van het doen van de test tot en met 

het terugkoppelingsgesprek – bedraagt € 495,- inclusief BTW. 

Meer informatie en aanmelden via jijmag.nu 


