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Lancering Nieuw Intrinsiek Motivatieprofiel
Na een jaar intens werken is het Lighthouse Motivation Profile© eindelijk
klaar. Wim Olbrechts heeft al uw kritische opmerkingen, aanvullingen en
suggesties voor verbetering verwerkt en geïntegreerd in een volledig
nieuw motivatieprofiel op basis van het Reiss Profile®.
Wat biedt het nieuwe motivatieprofiel u?
Alvast een greep uit de extra voordelen:
•

Praktische tips en inzichten over uw unieke set aan drijfveren om persoonlijke groei
en ontwikkeling te kunnen realiseren:
o typische eigenschappen van uw intrinsieke motivatoren
o potentiële beperkingen / begrenzingen horende bij uw drijfveren
o kernwaarden en karaktereigenschappen van elke drijfveer
o praktisch inzicht in de intensiteit van uw set aan drijfveren (hoeveel of hoe
vaak u uw drijfveer dient te realiseren voor een gezonde
hormoonhuishouding, noodzakelijk voor een stressarm leven)
o sensitiviteitsanalyse en gedrag onder emotionele druk
o concrete tips per motief voor groei en persoonlijke ontwikkeling

•

Volledig herziene teksten die het waarden neutrale karakter van het profiel
benadrukken
Aangepaste vormgeving om het leesplezier te verhogen

•

Tijd en data kennismakingssessies
Om de meerwaarde van dit volledig nieuwe product persoonlijk aan u toe te lichten
organiseren we een aantal avondsessies. Afhankelijk van de aanmeldingen voor de
bijeenkomsten zullen de locaties worden ingevuld.
Tijd: 19.00-21.30 uur
Dinsdag 16 oktober 2012
Maandag 29 oktober 2012
Dinsdag 13 november 2012
Dinsdag 11 december 2012
Aanmelding
U kunt aanmelden bij wim.olbrechts@lighthousemotivation.eu met opgave van
naam, voornaam en datum van de sessie, zodat we uw motivatieprofiel tijdig kunnen
voorbereiden.
Bijdrage: 75 euro. Wij zorgen voor een versnapering en u krijgt uw nieuwe
Intrinsieke Motivatieprofiel mee naar huis.
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U hebt nog geen Reiss Profile en bent benieuwd wat dit voor u kan
betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op en we lichten het graag persoonlijk aan u toe.
Voor info: wim.olbrechts@lighthousemotivation.eu of 0032(0)478/49.44.99 of kijk op
www.lighthousemotivation.eu.
Informatie voor Benelux op:
Reiss Profile Benelux BV
Magnoliahof 33
5213 HJ ’s-Hertogenbosch
t: +316 20542186
delnoy@reissprofile.eu
http://www.reissprofile.eu
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