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Balance Assessment & Organization Development is een groeiende adviesorganisatie in het Caribisch gebied met zeer ervaren 
adviseurs. Jan Willem de Serière is managing partner en een gedegen professional op het gebied van HR- en organisatie 
inrichtingsvraagstukken en ontwikkeling van mensen en teams.  Zowel in Nederland, als op Curacao en op alle eilanden van 
Caribisch Nederland hebben de adviseurs van Balance zeer veel ervaring in het vormgeven en begeleiden van organisatie-, team- 
en individuele-ontwikkelingsvraagstukken.

Bij Balance gaat het niet alleen om het opleveren van documenten; het gaat vooral om het daadwerkelijk laten functioneren van 
de organisatie. Het primaire aandachtsgebied van ons bureau is dan ook ‘change’. Onder change verstaan wij het begeleiden van 
organisatieverandering en persoonlijke ontwikkeling. Daar wordt invulling aan gegeven vanuit onze expertise op de drie 
onderliggende aandachtsvelden Organisatie en functiehuis inrichting, HR-beleid en instrumenten en het coachen en ontwikkelen 
van teams en individuele medewerkers. In dit laatste segment valt ook het vormgeven van loopbaanpaden en het inzicht creëren 
in persoonlijkheidsstructuren door het uitvoeren van selectie- en ontwikkel assessments.

Onze organisatie
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Management Drives brengt de drijfveren van mensen, groepen en 
organisaties in kaart. Drijfveren vormen de schakel tussen wat iemand 
kan (of denkt te kunnen) en wat iemand werkelijk gaat doen. Het is 
goed mogelijk om met deze vragenlijst krachten en ontwikkel punten 
van een persoon of team in kaart te brengen. De vragenlijst is web-
based en wordt online ingevuld. 

Meerwaarde voor organisaties:
• Inzicht creëren in (gewenste) stijl van samenwerken en leidinggeven
• Ontwikkelen passend leiderschap voor de organisatie
• Vergroten effectiviteit van de (management)teams
• Efficiëntere communicatie vanuit de heldere taal van Management 

Drives
• Meer inzicht in omgevingsbehoefte en voorspellen van gedrag
• Betere en scherpere selectie van medewerkers
• Betere en efficiëntere match kandidaat - opdracht

Inzicht in eigen drijfveren ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling. Het 
inzicht in drijfveren van teamleden vergroot het begrip en het 
onderlinge respect. Hierdoor ontstaat een betere samenwerking tussen 
en aansturing van medewerkers, hetgeen resulteert in een betere 
performance.

Management Drives
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Management Drives is een uitstekende tool om de ambitie, het vermogen en betrokkenheid van het menselijk kapitaal in een 
organisatie in kaart te brengen en te verbinden. Het gaat vooral om het vertalen van het verkregen zelfinzicht naar effectief 
handelen en beïnvloeden in teamverband. Hoe beter dat inzicht is, maar ook het zicht op het profiel van anderen, hoe 
effectiever de samenwerking kan verlopen. Daarnaast is de ervaring dat het scheppen van een gemeenschappelijke taal, waar de 
kleuren van het instrument uitstekend toe in staat zijn, heel effectief is om het begrip van elkaars krachten en ontwikkelpunten 
op een constructieve wijze bespreekbaar te maken. 

Ons ontwikkeltraject met behulp van Management Drives is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Inzicht creëren. de uitkomsten worden zowel persoonlijk als in teamverband teruggekoppeld. Dit geeft inzicht in de eigen 
drijfveren, maar het delen in het team vergroot ook het bewustzijn van alle teamleden. 

Ontwikkeling als focus. Gedurende het traject ligt de nadruk op de krachten van de medewerkers. Vanzelfsprekend wordt er 
aandacht besteedt aan de ontwikkelpunten van een medewerker of als team, maar wij zijn van mening dat een succesvolle 
persoonlijke ontwikkeling loopt via de krachten en talenten. 

Spiegel voorhouden. Drijfveren en ambities spelen een grote rol of iemand in staat is zijn of haar ontwikkeldoelstellingen te 
realiseren. Vaak is het alleen zaak om die drijfveren en ambities in concrete beelden te verwoorden. Dat is niet altijd even 
makkelijk. Dit traject dient als spiegel om een objectieve blik terug te geven. Uiteraard wel op een constructieve wijze. 

Handvat voor verdere ontwikkeling. Het Management Drives profiel kan op verschillende niveaus worden gebruikt en kan heel 
goed dienen als een verdieping van een persoonlijk ontwikkeltraject. 

Management Drives
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De certificatie opleiding Individuele Profielen vormt uw gedegen basis. In deze opleiding leert u hoe u individuen 
verder kunt helpen in hun ontwikkeling naar leiderschap.

U leert drijfverenprofielen te doorgronden en deze voor de ontvanger op een begrijpelijke wijze terug te koppelen en te 
adviseren over verdere ontwikkeling. U beheerst niet alleen de theorie rond drijfveren en leiderschap, u weet dit nieuwe 
begrip ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.

De opleiding helpt u ook verder in uw eigen leiderschap. U krijgt een spiegel voorgehouden; uw eigen drijfveren bepalen 
immers hoe u tegen de drijfveren van de ander aankijkt. Aan deze verkleuring en wat dat voor u, de situatie en de wijze 
waarop u adviseert betekent wordt uitgebreid aandacht besteed. Wat gaat u behouden, ontwikkelen en loslaten?

Vanaf dat moment kunt u zelfstandig aan de slag gaan met ons product.  Via uw unieke partner login kunt u via onze 
website verschillende presentatiematerialen downloaden.

Wat levert het op?

U wordt gecertificeerd zodat u volledig zelfstandig aan de slag kunt met Management Drives. Tevens krijgt u toegang tot 
het partnergedeelte van onze websites met verschillende downloads en wordt u member van de Management Drives 
community. 

Individuele Profielen
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Management Drives voor Consultants

Als consultant kunt u Management Drives, na certificering, inzetten om uw klanten te ondersteunen met vraagstukken op 
het gebied van personeel, persoonlijke ontwikkeling en inzicht in samenwerking. Door inzicht in wat iemand drijft leert u 
persoonlijke krachten te identificeren en te benutten in verschillende vraagstukken waarvoor uw klant u mogelijk 
benaderen. Management Drives kan worden ingezet op bijvoorbeeld het gebied van werving en selectie, coaching of 
mediation.

Management Drives voor HR/managers

Als gebruiker van Management Drives in uw organisatie op de afdeling HR of als manager, kunt u het instrument, na 
certificering, inzetten voor bijvoorbeeld het werven en selecteren van personeel, individuele begeleiding van 
medewerkers, on the job coaching of individuele ontwikkeltrajecten. Door aandacht te kunnen besteden aan de drijfveren 
van uw personeel kunt u ze mogelijk op een meer persoonlijke wijze motiveren en aansluiting vinden op individuele 
voorkeuren om persoonlijke krachten verder te benutten.

Toepassing
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Wat mag u verwachten van Balance

Balance Assessment & Organization is in de regio (Caribbean, Midden Amerika, Suriname en de Guyana’s) licentiepartner 
van Management Drives Nederland en dient daarom als expertise centrum voor de gehele regio. Balance is daarmee 
tevens verantwoordelijk van het internationale werven en aanboren van nieuwe gebruikers en markten voor 
Management Drives International. 

Als gebruiker in deze regio zal Balance u ondersteunen met het gebruik van Management Drives, zoals bijvoorbeeld het 
uitzetten van vragenlijsten, het lezen en interpreteren van profielen en ondersteunen wij u graag in het oplossen van 
vraagstukken of probleemanalyses. 

Tevens beiden wij hulp en ondersteuning bij het opzetten van uw (nieuwe) business mogelijkheden en het uitbreiden van 
uw klantbestand of uw dienstverlening met behulp van Management Drives. Wij bieden begeleiding aan u als organisatie 
om Management Drives als eigen product in de markt te zetten.

Toepassing
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Doelgroep
• Iedereen die een ander wil helpen het beste uit zichzelf te halen. Tijdens de opleiding treft u een gemêleerd 

gezelschap van consultants, managers, adviseurs, HR medewerkers, talentmanagers, trainers en coaches.

Programma

• 3 dagen
• Trainingsdagen: woensdag 18 maart en donderdag 19 maart 9:00 - 17:00 uur en vrijdag 20 maart 9:00 - 15:30 uur

Opleidingsvereiste
• Er is geen specifiek opleidingsniveau vereist. Wel vragen we van u een actieve voorbereiding.

Voorbereiding
• Ter voorbereiding vragen wij u de Management Drives vragenlijst te maken en 2 personen te vragen om een 

(gratis) vragenlijst in te vullen.
• Tevens dient u een aantal hoofdstukken te lezen uit het profielboek. Dit zal in de uitnodigingsbrief nader worden 

gespecificeerd.

Licentietraining
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Inbegrepen

• Individueel Profiel en persoonlijke terugkoppeling (twv ANG 525,-)

• 2 gratis MD vragenlijsten om uit te zetten in het eigen netwerk (twv ANG 470,-)

• Werkboek en opleidingsmap

• Lunch, koffie en thee

• Certificaat en opname in partnerbestand

• Toegang tot MD software en partnersite

• Toegang tot deelname aan de jaarlijkse partner bijeenkomst

• Toegang tot achtergrond materiaal en voorbeeld presentaties

• Het volgen van een tweede opleiding binnen een jaar na de voorgaande opleiding geeft recht op een korting van 10%

Licentietraining
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Het onderstaande schema geeft een overzicht van de stappen die genomen worden om gecertificeerd te worden

Zelfstudie 3 dagen IP 
training

Het MD handboek 
wordt opgestuurd en 

de deelnemers kunnen 
de basis stof doorlezen

Aanmelding

De deelnemers 
ontvangen een link om 
de eigen vragenlijst in 

te vullen

De laatste trainingsdag zal 
in het teken van de 

certificering staan en 
uitleg over de praktische 
toepasbaarheid van het 

systeem

Invullen MD 
vragenlijst 

deelnemers

Deelnemers 
ontvangen een mail 
met alle logistieke 
voorbereidingen

Certificerings 
toets Terugkomdagen

Alle partners die 
gecertificeerd zijn 

komen minstens 1x per 
jaar samen om kennis 
te delen en up to date 

te houden

In 3 dagen wordt de 
basis stof uitgebreid 
doorgenomen en 

geoefend met het lezen 
en terugkoppelen van 

de individuele profielen

Aanpak
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Dag 1 

Individuele Profielen 

9.00 - 17.00 uur

• MD theorie en achtergrond
• Individuele profielen
• Oefeningen

Dag 2 

Individuele Profielen 

9.00 - 17.00 uur

• MD theorie en achtergrond (verdieping)
• Individuele profielen (verdieping)
• Oefeningen

Dag 3 

9.00 - 15.30 uur

Praktijk en certificeringstoets 

• Individuele Profielen (theorie en praktijk)

• MD op teams en organisatieniveau
• MD partnerprogramma

Programma
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Jan Willem de Serière is partner bij Balance en altijd werkzaam 
geweest op het raakvlak van organisatie inrichting en ontwikkeling 
van medewerkers en management in lijn met de organisatiedoelen. 
Daarbi j concentreer t hi j z ich op het verankeren van 
veranderingsprocessen binnen organisaties. Hij heeft een zeer ruime 
ervaring op het gebied van assessments en is gecertificeerd in tal van 
assessment methodieken en instrumenten.
De afgelopen 11 jaar heeft hij zich gevestigd op Curacao en heeft hij 
toonaangevende organisatie ontwikkelingstrajecten uitgevoerd op 
alle eilanden van Caribisch Nederland. 

MD trainer

Jan Willem de Serière
P E R S O O N L I J K  P R O F I E L
Z A K E L I J K

21 juli 2010

Logica
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©2016 www.managementdrives.com
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Certificatie training Kosten (Nafl.)

3-daagse training MD IP certificatie, inclusief:
• Individueel Profiel en persoonlijke terugkoppeling
• gratis MD vragenlijsten om uit te zetten in het eigen netwerk (waarde is 450 Nafl.)
• Toegang tot de MD app
• Werkboek en opleidingsmap
• Lunch, koffie en thee
• Certificaat en opname in partnerbestand
•Toegang tot achtergrond materiaal en voorbeeld presentaties

3.750

OB 6% 225

Totaal 3.975

In onderstaande tabel is een overzicht van de benodigde investering om gecertificeerd te worden voor het MD Individueel 
Profiel instrument.

Investering
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Voor meer informatie of om aan te melden voor deze MD certificeringstraining:

Contactgegevens

Balance Assessment & Organization Development 
Landhuis Zuikertuin
Suikertuintjeweg z/n

Willemstad
Curacao

t:  +5999 736 7482
skype: Balance Assessments
www.balancecaribbean.com

Jan Willem de Serière
c: +5999 520 0434

e: deseriere@balancecaribbean.com

Nadya Amazzal
e: amazzal@balancecaribbean.com

http://www.balancecaribbean.com

