KEN JEZELF EN JE TEAMGENOOT
Je leeft. Je handelt. Je gaat verbindingen aan. Vanuit wie jij bent, draag je bij aan de wereld. In verbinding met
anderen kom jij in je kracht en samen bereik je je doel.
LIFE Languages™
Uit onderzoek blijkt dat er zeven manieren zijn waarop mensen communiceren, de 7 LIFE Languages™. Ieder
mens kan elk van die 7 talen spreken, maar geeft van nature en onbewust de voorkeur aan één of twee van de
talen. Het totale profiel, met alle extra indicatoren zoals intensiteit, leerstijl, reactie op feedback kleurt jouw
communicatie.
Ken jezelf en ontwikkeling
LIFE Languages™ biedt je jouw persoonlijke gebruiksaanwijzing voor communicatie. Daarmee kan je je
persoonlijk ontwikkelen en beter communiceren, op welke plek dan ook. Het zal je helpen je relaties te
versterken en misverstanden te voorkomen. Daarnaast geeft het je inzicht in leerstijlen en interactief gedrag.
Het leert je omgaan met stress en druk. Ook geeft het aan waar je kwaliteiten liggen. Kortom, je krijgt er meer
zelfinzicht en zelfkennis door.
Communicatieprofiel
LIFE Languages™ is meer dan een test. Na het invullen van een vragenlijst van 115 vragen die je via internet
kunt invullen, ontvang je een uitgebreide analyse van 24 pagina’s. Hierin wordt je persoonlijke
communicatieprofiel, bestaande uit een combinatie van 7 talen en in totaal 30 indicatoren op een heldere en
praktische manier toegelicht.
Terugkoppeling
Tijdens een persoonlijk terugkoppelingsgesprek krijg je uitgebreid het LIFE Languages™-profiel toegelicht en
worden je vragen beantwoordt. De ervaring leert dat dit tot een waardevolle verdieping leidt en dat je het
daarna echt in de praktijk kunt brengen.
De vervolgstap is om met je teamgenoot / teamgenoten een verdiepingsslag te brengen in het leren kennen
van elkaars profiel, omgaan met verschillen, het bewegen van de ander richting het gestelde doel.
Investering
Het invullen van de LIFE Languages™-vragenlijst duurt ca. 20 minuten. Je ontvangt daarna het rapport wat je
kunt doorlezen voor het gesprek. Het terugkoppelingsgesprek duurt ca. 1 uur en 15 minuten. Vervolgens vindt
een gesprek plaats met jou en je teamgenoot. Deze afspraak duurt 1,5 uur. Je ontvangt handige kaartjes met
een korte samenvatting per Life Languages taal, je persoonlijke rapport, het teamrapport inclusief
leiderschapsstijlen, en een crosstalkprofiel.
Mocht je na het terugkoppelingsgesprek behoefte hebben aan verdere coachingsgesprekken, dan is dat altijd
mogelijk.

