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 Teamontwikkeling met de MBTI 
 

Herkennen we elkaars taal en woordgebruik  
Hoe reageer ik hierop en op andere informatie 
Wat neem ik waar en  

Hoe kan ik mezelf verder ontwikkelen. 
 
 

Wat is het? 
De Myers-Briggs Type Indicator is een instrument om de persoonlijkheid in kaart te brengen. De 

indicator werd ontwikkeld op basis van Carl Jung’s theorie over psychologische typen.  

Het helpt mensen zichzelf beter te leren kennen op het gebied van vaardigheden en handelen. 

Daarnaast reikt de MBTI inzichten aan over motivaties en mogelijkheden voor verdere 

zelfontwikkeling. 

In aansluiting daarop is de MBTI ideaal voor gebruik bij coaching van teams, het analyseert de 

sterkte en zwakten van het team en hoe deze te ontwikkelen.  

 
Wat levert deze dag op? 

In een zeer korte tijd krijgen de deelnemers inzicht in de kwaliteiten en mogelijkheden van hen 

zelf, maar tegelijkertijd ook van die van het team.  

Het kan je helpen bij het vaststellen van een persoonlijk ontwikkelplan. Van belang is dat een ieder 

zich bewust is van de eigen inbreng die hij als persoon kan/wil geven. Deze inbreng kunnen 

betrokkenen zo op elkaar afstemmen dat de bijdrage aanvullend is, gericht op het doel van het 

team (de organisatie). Het leveren van de gewenste inhoudelijke en management bijdrage is een 

continue leerproces, het team is voortdurend in beweging. 

 
Wat krijg je? 

Je krijgt kennis over jezelf op vier verschillende aspecten en je interactie met anderen: 

 Hoe richten we onze aandacht 

 Hoe nemen we informatie op 

 Hoe nemen we beslissingen 

 Wat is je levensstijl 

 Hoe kan ik mezelf verder ontwikkelen. 

 

Voor wie?  

De MBTI is geschikt voor alle medewerkers en teams, op alle niveaus in de organisatie. 

 

Waarom is de MBTI zo succesvol? 
 De MBTI is een indicator, geen test. Het is niet bedreigend. 

 De MBTI is beschrijvend van aard, het duidt op systematische wijze de gedragsvoorkeuren 

van het individu en meet dus geen kennis of vaardigheden.  

 Elke voorkeur is gelijkwaardig, er wordt geen waardeoordeel gehanteerd. 

 De MBTI is gevalideerd door honderden onderzoeken tijden de laatste 50 jaar.   

 

Waarom bij de ZSgroep?  
De ZSgroep (1954) traint al vele jaren op gebied van persoonsontwikkeling en management-

vaardigheden. Belangrijk voor ons is de verbinding tussen leiding en medewerkers.  

Hiervoor gebruiken we verschillende (Jung) gedragsinstrumenten en waardensystemen. 
 

Investering 

De prijs van de training is afhankelijk van het aantal dagdelen en deelnemers. Neem contact met 

ons op als deze aanpak je aanspreekt. 
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