
Insights Discovery
Insights Discovery is een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel dat mensen 

inzichten aanreikt over zichzelf en anderen. Het persoonlijke profiel legt uit 

welke voorkeuren ze hebben in hun denken en doen. Door die kennis toe te 

passen, kunnen ze harmonieuzer én productiever samenwerken in teams, betere 

relaties opbouwen en mensen effectiever aansturen. 

Het afstemmen en verbinding maken met anderen gaat met Insights Discovery 

gewoonweg gemakkelijker!

Wat is het en hoe werkt het?

Deelnemers vullen een online vragenlijst in. Aan de hand hiervan stellen 
wij een profiel op dat volledig is toegespitst op de persoon. Iedereen is 
uniek..en elk individueel Discovery Profiel dus ook! In het basisprofiel 
staan:

• persoonlijke stijl, interactie met anderen en besluitvorming
• belangrijkste sterke en zwakke punten
• waarde voor het team
• hoe communiceert deze persoon bij voorkeur?
• wat zijn mogelijke blinde vlekken
• hoe om ter gaan met tegengestelde type mensen
• suggesties voor ontwikkeling

Het profiel kan worden uitgebreid met de volgende specifieke 
ontwikkelingsterreinen:

• leiderschaps- en managementontwikkeling
• persoonlijke ontwikkeling
• verkoopeffectiviteit in elke verkoopfase

Daarnaast kan er ook een pagina worden toegevoegd met relevante vragen 
voor de werving- en selectieprocedure. De vragen raken juist díe gebieden 
waar de kandidaat moeite mee kan hebben. Daarmee kan worden 
vastgesteld of de kandidaat zich bewust is van eigen kwaliteiten en 
ontwikkelpunten. Het gebruik van Insights Discovery brengt meer diepgang 
in de gesprekken, maar is niet geschikt  als selectie-instrument.

Hoe werkt het? 

Mensen halen doorgaans het meest 
uit hun profiel als het onderdeel 
vormt van een groter programma 
als bijvoorbeeld coaching, 
team- of leiderschapsontwikkeling. 
Het profiel is breed inzetbaar en 
biedt voldoende diepgang om 
mensen te helpen bij een heel scala 
aan (probleem)onderwerpen, 
veranderingen en ontwikkelpunten.

Grootste opbrengst



Insights Discovery gebruikt een kleurentaal 
die gemakkelijk te begrijpen en te 
onthouden is, het zijn vier kleuren die 
verwijzen naar gedragseigenschappen. 
Voor iedereen geldt dat er één of twee 
kleuren zijn die we meestal het liefst of 
gemakkelijkst laten zien. Maar iedereen 
heeft ALLE kleuren in zich, de combinatie 
ervan is voor iedereen anders en maakt een 
ieder uniek.

Over het model 

Wanneer je kiest voor Insights 
Discovery, investeer je in je mensen 
en geef je hun het gereedschap in 
handen om beter met elkaar samen 
te werken. Als vervolg op het Insights 
Discovery profiel is er het Deeper 
Discovery profiel, wat mensen inzicht 
geeft in hun werkelijke en diepste 
drijfveren. Een andere aanvulling is 
het Discovery full circle profiel, dit 
geeft een persoonlijke 360 graden 
feedback op een leuke en positieve 
manier.
Door alle profielen met elkaar te 
combineren, kan Brout voor je team 
of organisatie een oplossing 
ontwikkelen voor een breed scala aan 
relevante organisatiethema’s als 
bijvoorbeeld omgaan met 
verandering, creëren van diverse en 
geïntegreerde cultuur, opbouwen van 
een succesvolle klantendienst en 
verkoopteams.

“Prima training, levendig en continu 
interactief. Daarnaast werd gebruik 
gemaakt van voorbeelden uit de 
praktijk. Persoonlijk profiel treffend 
en gedetailleerd. Al met al een mooie 
dag met een profiel waarmee zeker 
weer vervolgstappen kunnen worden 
gezet.“

 - Paul Vesseur (bron: Springest)

Echte problemen 
aanpakken!

Brout heeft jarenlange ervaring met de Discovery 
Insights methodiek. 

Onze ervaren, geaccrediteerde consultants en 
trainers stonden al aan de basis van vele 
veranderingen in o.a. teamdynamiek, leiderschap en 
communicatie bij vele organisaties. 

Als je meer wilt weten hoe Brout jou, je team, je 
managers en je organisatie helpt om nog effectiever 
te worden met behulp van Insights Discovery, neem 
dan contact met ons op via 
www.brout.nl of 020 - 260 40 50

Contact


