Met de inhoud van het Persoonlijke Positionering Programma (PPS®) heb je een
zeer krachtig middel in handen om jezelf eens grondig te analyseren, en je talenten
en/of competenties verder te ontwikkelen. Ook jij weet dat het ontwikkelen van je
eigen talent je succes brengt én voldoening! Maar durf je het ook? Dit programma
maakt het wel héél erg eenvoudig voor je. Maak eerst eens een afspraak met ons.
Je bent te gast op ons kantoor of we hebben online contact met elkaar. Maak ons
duidelijk wat je wilt weten en wij passen het PPS® programma aan jou aan. Altijd
maatwerk dus. Omdat je vooraf eerst nog een offerte van ons ontvangt zit je dus
nergens aan vast.
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PPS® :
Naar meer plezier, zelfvertrouwen en succes
in je leven en in je carrière

Aan de slag met je eigen persoonlijke ontwikkeling
Het gebied van de persoonlijke ontwikkeling betreft alles rondom de ontwikkeling
van je zelfbewustzijn, je identiteit, je eigen talent en potentieel, het vergroten van de
kwaliteit van werken en leven en het realiseren van dromen en aspiraties.
Persoonlijke ontwikkeling is niet éénmalig maar vindt gedurende je hele leven
plaats.
Met de Persoonlijke Profilering Strategie (PPS® methodiek) van RBC-Consultants
kun jij je persoonlijke ontwikkeling goed en gestructureerd gaan vormgeven en
uitvoeren. Dat klinkt als een mooi streven. Maar hoe doe je dat? Wat houdt het
precies in? Het betekent dat je eigen regie neemt over je werk, carrière, persoonlijke
ontwikkeling en leven. Door gebruik te maken van je kwaliteiten en talenten om je
doelen te realiseren. En door je krachten en valkuilen te benutten om op een
bewuste manier keuzes te maken. Klanten die het PPS® programma volgden
kwamen bij ons met vragen als: is deze baan wel geschikt voor mij; ik vind mijn
werk niet afwisselend genoeg; ik zou wel eens iets heel anders willen, maar ik weet
niet wat; haal ik wel uit het leven wat erin zit? Het PPS® programma bestaat uit 3
onderdelen die naadloos op elkaar aansluiten. Wil je daarna nog verder met PPS®
PRO? Lees dan verder onder optie 1 en 2.
Het PPS® Programma bestaat uit 3 onderdelen:

❖ Onderdeel 1: Onderzoek Intra Persoonlijke Intelligentie (IPI)
In het IPI onderzoek kijken we naar de volgende items:
• Wat is je persoonlijkheid, wat zijn je grootste motivatoren, wat zijn je
grootste angsten, wat is jouw specifieke toegevoegde waarde binnen een
team, naar welke communicatie (met collega’s en communicatieve
omgeving) streef jij, bij welke benadering haak jij af, wat is je gedrag als je
nieuwe informatie krijgt of nieuwe taken, wat zijn je drijfveren, waar
beoordeel jij anderen op, je valkuilen, je gedrag onder druk, welke talenten
heb je, waar kun je nog in groeien, communicatietips op basis van jouw
persoonlijkheid. Als extra kijken we naar je ’persoonlijke waarden’, je
“mentale saboteurs” en je “blinde vlekken”. Zeer waardevolle informatie als
je van plan bent het beter, anders of innovatiever te gaan doen
❖ Onderdeel 2 : Beroepskeuze-onderzoek
Het tweede onderdeel is een zeer uitgebreid beroepskeuze-onderzoek. Dit
onderzoek maakt duidelijk welk beroep c.q. opleiding het beste past bij je
persoonlijkheid. Het maakt ook duidelijk waar je NIET geschikt voor bent. Je krijgt
concreet een aantal beroepen (of opleiding) die heel goed bij je zouden passen.

❖ Onderdeel 3 : Uitgebreide bespreking van de eerste twee onderdelen
Je krijgt van ons de uitgebreide schriftelijke rapportage mondeling uitgelegd en
toegelicht. Hierin staat wie je bent (persoonlijkheid), welke beroep goed bij je past,
hoe jij communiceert, hoe je met stress omgaat, waar jij je (nog) verder in kunt
ontwikkelen? Welke competenties het beste bij je passen? In ons rapport staat wat
jij altijd al over jezelf hebt willen weten. Na nu heb je een duidelijk focus op wat je
(niet) wilt.
Je gaat naar huis met een concreet en praktisch plan van aanpak!
Resultaat van dit IPI onderzoek maakt het mogelijk om met je opgedane zelfkennis
de juiste beslissingen voor jezelf te nemen. Mensen met een sterk ontwikkelde
intrapersoonlijke intelligentie (IPI) weten wat ze willen, wat ze wel of niet kunnen en
hoe je (nog) beter kunt worden op gebieden waarin je nog niet goed bent. IPI sluit
altijd aan bij wie je bent, je levenservaringen en je intelligentie. Naast dit unieke
PPS® onderzoek heb je óók nog de volgende opties waar je desgewenst mee
verder kunt:

❖ Optie 1: Opleiding, coaching, punt op de horizon
Bij optie 1 is er sprake van personal development op basis van de gemeten
onderzoeksresultaten. Hulp bij je persoonlijke ontwikkeling bestaat onderdelen als
opleiding, coaching of begeleiding. Wat wil jij verder ontwikkelen?, (persoonlijk)
leiderschap?, je communicatie?, verwerken van een trauma of stress?, je
zelfvertrouwen? Of gaan we focussen op jouw toekomstideaal? Waar wil je naar toe
werken, wat wil je concreet en op welke termijn?.
In een vijftal gesprekken eens in de twee weken van elk 90 minuten, realiseren wij samen met jou-, de spreekwoordelijke “stip op je horizon”, zodat duidelijk is wat je,
wanneer en hoe wenst te realiseren. Een (andere) baan? Een (nieuwe) studie?
Persoonlijk leiderschap? Beter communiceren? Minder stress? Wij leren het je.

❖

Optie 2: We gaan het doen!

Je doel is nu helder, je kent je eigen talenten, je weet wat je wilt. Maar hoe realiseer
je dat dan? In deze laatste fase kun je geholpen worden met het daadwerkelijk
realiseren van je focus, je doel. Bijvoorbeeld, wil je ondernemer worden? Samen
met jou realiseren wij het ondernemersplan. Winkel beginnen? Wij zoeken een pand
voor je, we doen de aankleding, website etc. Fase 3 is altijd maatwerk en in overleg
met jou. Wij werken in deze fase samen met professionals uit ons netwerk. Begin
morgen met het leven in het nu, maak een kosteloze afspraak

