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Voorwoord
Op vrijdag 2 november organiseert Reiss Profile Europe het symposium ‘Hoe motiveer ik mijn
studenten’.
De veranderingen in het onderwijs volgen elkaar in snel tempo op. Niet altijd in logische volgorde en vaak niet begrepen door de betrokkenen in het onderwijswerkveld. De bestuurders
proberen hiermee grip te krijgen op de kosten en hopen de kwaliteit te verbeteren.
Niet altijd met het gewenste resultaat. Feit blijft dat een groot aantal studenten vertragen of
zelfs hun studie niet afmaken. De uitdaging voor de onderwijsinstelling blijft om een kwalitatief
hoogwaardig en voor de studenten interessant curriculum te realiseren tegen acceptabele kosten en met
voldoende resultaat. Dit leidt steeds meer tot het besef dat er meer maatwerk geleverd moet gaan worden.
Sinds 2006 wordt het Reiss Profile® in Nederland ingezet om met name de meer persoonlijke benadering
van motivatie en kwaliteit in te vullen. De resultaten zijn zeer positief en studenten vinden een meer bij hen
passende richting en methodiek om daarmee hun studie positief af te ronden. Dit dankzij de inzet van docenten,
loopbaanadviseurs en coaches die de transitie van hun drijfveren naar concrete begeleiding kunnen maken.
Steven Reiss heeft in het verleden in zijn studies aangetoond dat studenten die op basis van hun motieven
worden begeleid duidelijk betere resultaten laten zien dan wanneer ze in een generiek systeem worden
opgeleid. Reiss noemt dat oog hebben voor de andere polarisatie van hun motivatie. De ervaringen met het
Reiss Profile® laten zien dat individualisering positief bijdraagt aan de studieresultaten van studenten en aan
de organisatie doelstellingen van onderwijsinstellingen.
Ik ben zeer verheugd dat we er in geslaagd zijn voor dit symposium een aantal sprekers aan u te presenteren
dat zeer ervaren is in het begeleiden van studenten en van organisaties bij het realiseren van hun doelstellingen. Ze zullen u laten kennismaken met hun aanpak waarin het Reiss Profile® een centrale rol vervult.
Ik wens u een mooie en interessante dag toe.

Drs. John Delnoy
CEO Reiss Profile Europe BV

Na zijn studie bedrijfskunde aan de Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft heeft Gerard
de eerste 10 jaar van zijn carrière diverse sales en marketing functies bekleed bij
Procter & Gamble en Mars. Van daaruit is hij doorgegroeid in diverse directie functies.
Van 1996 tot en met 2004 was Gerard directeur van Pietercil Barends, distributeur
van bekende merken, zoals Häagen-Dazs, Canderel en Tabasco.
Vervolgens is hij als consultant actief geweest voor Fair Trade groothandels en het
opzetten van een nieuwe winkelorganisatie voor de wereldwinkels en Fair Trade
shops.
Vanaf 2006 is hij docent bij AVANS. ‘Naast lesgeven houd ik me bezig met de
kwaliteit van het onderwijs als lid van de onderwijscommissie SBRM, het ontwikkelen
en verbeteren van onderwijsprogramma’s en actieve relaties creëren met het
bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld de coördinatie van een SIA RAAK project.’
In zijn consultancy praktijk gebruikt Gerard zijn kwaliteiten als Reiss Profile® Master
en onderzoekt hij de mogelijkheid tot het implementeren van Reiss Profile® bij de
Academie voor Marketing bij AVANS.
Gerard is 55 jaar, is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen.

Dagvoorzitter
Hogeschool docent bij AVANS

Gerard Rijsdijk

Programma
09.30 uur Ontvangst deelnemers bij Avans Hogeschool ’s Hertogenbosch
10.00 uur Opening en welkom door dagvoorzitter

Gerard Rijsdijk

10.15 uur Versnel je groei, verhoog je prestatie, door optimaal gebruik van je

Wim Olbrechts

intrinsieke motivatie
11.15 uur Reiss Profile® bij studiekeuze

Karin Terpstra

12.00 uur MotivMatch , studierichtingsadvies en het ‘wat wil Ik wil wat’ gegeven Ben van Veen
©

12.30 uur Lunch
13.30 uur Leer je kwaliteiten kennen en haal daarmee het beste uit jezelf

Maarten Anthonise

14.30 uur Stage … en geen Reiss Profile®

Astrid Schiepers

15.30 uur Op weg met Reiss, 16 motieven in een koffer op weg

Drs. Carla Hueck Martina MBA		

naar een nieuwe toekomst als student
16.30 uur Slotwoord door dagvoorzitter

en Elton Villarreal MSc
Gerard Rijsdijk

16.40 uur Gelegenheid tot informeel napraten/netwerken
17.30 uur Einde symposium

Expert Motivatie en
Waarachtig Leiderschap

Wim Olbrechts
Wim heeft een linguïstische (Master Universiteit Leuven) en bedrijfseconomische achtergrond
(Master Vlekho). Hij werkte gedurende meer dan 10 jaar in managementposities bij
gerenommeerde bedrijven uit diverse sectoren. Hij is sterk didactisch onderlegd (Licentie
Aggregatie Universiteit Leuven). Daarnaast volgde hij zeer gespecialiseerde coaching trainingen in
Deep Change Coaching NLP en Shock en ontwikkelingstrauma Counseling (NLP-NTI).
Hij is full time actief als motivatiecoach en heeft meer dan 15 jaar praktijkervaring in het trainen,
coachen en begeleiden van leidinggevenden, high potentials en teams uit diverse sectoren in binnen- en buitenland. Hij werkt hiervoor samen in een netwerk van experts in hun vakgebied.
Verder heeft hij een privé praktijk voor individuele begeleiding in de rustige Antwerpse Kempen.
Wim is tevens architect van de Lighthouse Motivation Methode©. ‘Daarin zijn recente wetenschappelijke ontwikkelingen uit onder andere de motivatiepsychologie, neurowetenschappen en
persoonlijke ontwikkeling verwerkt tot een praktische leidraad voor het motiveren en ontwikkelen
van talent.’
Wim geeft de trainingen tot Reiss Profile® Practioner en Master en is de geestelijke vader van het
Lighthouse Motivation Profile©, het Reiss Profile® voor zelfontwikkeling en coaching.
Voor meer info: www.lighthousemotivation.eu
Versnel je groei-Verhoog je prestatie-Door optimaal gebruik van je intrinsieke motivatie
Het Reiss Profile®? Het zoveelste persoonlijkheidstestje of een fundamentele doorbraak?
In zijn presentatie geeft Wim antwoord op de vragen: Wat is intrinsieke motivatie? Waarom is het
belangrijk om je intrinsieke motivatie te kennen?
Hij geeft uitleg over het Reiss Profile® als diagnosemethode voor motivatie. Daarbij maakt hij gebruik van een aantal aansprekende voorbeelden uit de praktijk.
In zijn conclusie komen de toepassingsgebieden ter sprake.

Karin Terpstra van bureau bite coaching loopbaan&studiekeuze is sinds 2005 Reiss Profile® Master.
Ze gebruikte het Reiss Profile® in eerste instantie voor haar werk als loopbaancoach. Sinds 2009
heeft zij haar aandachtsgebied uitgebreid met studiekeuzebegeleiding voor jongeren.
In haar werk als studiekeuzecoach ontmoet zij jongeren die antwoord proberen te vinden op de
vraag welke studie bij hen past. ‘Reiss Profile® maakt een belangrijk onderdeel uit van het studiekeuzetraject dat deze jongeren bij mij doorlopen.’
Karin werkt als studiekeuzecoach, waarbij zij jongeren begeleidt zowel particulier als in scholen.
Als loopbaancoach begeleidt zij volwassenen naar een nieuwe plek op de arbeidsmarkt, als gevolg
van ontslag maar ook uit oogpunt van heroriëntatie.
Karin maakt tevens deel uit van StudieKeuzeNederland, een vereniging van onafhankelijke en
zelfstandig gevestigde studiekeuzecoaches met landelijke dekking. ‘In deze rol ontmoet ik diverse
spelers binnen het onderwijs, zowel op beleids- als operationeel niveau.’
Reiss Profile® bij Studiekeuze
In haar presentatie maakt Karin inzichtelijk hoe Reiss Profile® succesvol ingezet kan worden bij
studiekeuze door uit te gaan van iemands persoonlijke motivaties, die leiden tot een succesvolle
beroeps- en studiekeuze. Daarnaast geeft zij aan wat er naast de inzet van Reiss Profile® nog meer
nodig is om echt goede studie- en beroepskeuzes te maken.

Ben van Veen
‘Ik ben Ben ben ik.’ Als zelfstandig ondernemer is Ben werkzaam in de IT.
‘Wij verhuren ons als sparringpartner voor het IT Management, FAQ voor de
ontwikkelaar en hulplijn voor de systeembeheerder. Ons IT landschap is gebaseerd
op IBM midrange systemen met daarop belangrijke back-office applicaties.’
Ben was nauw betrokken bij het studenten proeftraject van de HZ University of
Applied Sciences.
In 2006 werd de basis van MotivMatch© ontwikkeld, een nieuw hulpmiddel,
gebaseerd op het Reiss Profile®.
MotivMatch©-Studierichtingsadvies en het ‘wat wil Ik wil wat’ gegeven
‘Wat wil Ik’ wordt verkregen via de Reiss Profile® test. De testpersoon
beantwoordt de 128 persoonlijke vragen met als resultaat het Reiss Profile® dat
een uniek inzicht geeft in wat de persoon echt wil.
Uit wetenschappelijk onderzoek van Prof. dr. Steven Reiss en na verschillende
re-tests werd ontdekt dat bij bepaalde beroepen sterke gelijkenis is in de Reiss
Profielen. Deze overeenkomst kan omschreven worden als een Match-profiel.
Hoe groter de overeenkomst met het match-profiel, hoe groter de kans is dat
iemand succesvol en gelukkig zal functioneren in die opleiding en/of dat beroep.
‘Het handmatig invoeren van gegevens om een indicatie te krijgen welke Matchprofielen het beste bij een persoon passen, kostte een Reiss Profile® Master 2 dagen.
Met MotivMatch© is al binnen een minuut zichtbaar waar een persoon zich bevindt
in het Reiss Profile® landschap.’
Naast studie- en beroepskeuze advies kunnen met MotivMatch© ook
sleutelcompetenties van de persoon duidelijk worden gemaakt.
Er zijn ook modules voor Leiderschap, Team, Burn-out en Werving/Selectie beschikbaar.

Ontwikkelaar van geautomatiseerde
toepassingen voor Reiss Profile® Masters

Loopbaan- en
studiekeuzecoach

Karin Terpstra

Sinds 1972 is Maarten werkzaam in allerlei takken van het onderwijs. Hij begon als onderwijzer. Na
vijf jaar werd hij directeur van een Jenaplan basisschool. ‘In die tijd voltooide ik ook mijn doctoraalstudie onderwijskunde.’ Vervolgens ging hij aan de slag als schoolbegeleider en werkte hij mee aan
de opzet van een deeltijdstudie voor basisschoolleraren. Na twee managementfuncties, directeur
pabo Hogeschool Windesheim en directeur pabo HZ University of Sciences, werd hij spiritueel
therapeut en ging hij bij de HZ als personal coach aan de slag met langstudeerders. Sinds januari
van dit jaar combineert hij dit werk met de functie van studentendecaan en ondersteuner tijdens
veranderingsprocessen bij enkele opleidingen.
Maarten is Reiss Profile® Master. Hij gebruikte de test bij de begeleiding van langstudeerders. ‘De
test werd tevens een belangrijke bron bij het schrijven van Persoonlijke Curriculum Vitae door
studenten.’
Leer je kwaliteiten kennen en haal daarmee het beste uit jezelf
In zijn presentatie zal Maarten zijn werkwijze als personal coach en het gebruik van de
Reiss Profile® test daarbij toelichten.
Verder zal hij nader ingaan op de ontwikkeling van curatief naar preventief, de rol van de Reiss
Profile® test bij persoonsgerichte project coaching en bij de ontwikkeling van coöperatief leren.
Tot slot zal hij een aantal voorbeelden geven van de voordelen die de inzet van de Reiss Profile®
test heeft bij de ontwikkeling van sollicitatievaardigheden.

Astrid Schiepers
De 49-jarige Astrid stelt zichzelf voor als ‘moeder, dochter, zus, partner, docent,
coach, trainer en business partner’. Ze is sinds 2007 werkzaam bij Zuyd Hogeschool
als docent en coach. Daarnaast runt zij samen met haar business partner een eigen
bedrijf op het gebied van coaching, organisatieadvies en talentmanagement. Het
bedrijf ‘Donna di oggi’ begeleidt carrièregerichte vrouwen, vrouwelijke managers
en ondernemers bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ze ontwikkelde
een unieke tweedaagse business class waarbij het Reiss Profile® centraal staat. Voor
meer info: www.donnadioggi.nl.
Astrid heeft zowel een bedrijfskundige (MCC) als een onderwijskundige achtergrond. Als voormalig manager bij DSM en het azM, consultant voor de overheid en
het MKB, weet zij als geen ander wat mensen in organisaties bezighoudt. Astrid is
Reiss Profile® Master.
Haar ervaring met het Reiss Profile® in het onderwijs is gericht op HBO, waaronder
studenten met een topsportstatus.
Stage … en geen Reiss Profile®
Astrid zal stageprojecten van twee studenten bespreken die, volgens haar, anders
zouden zijn verlopen als er van tevoren een uitgebreide Reiss Profile® analyse was
gemaakt. Op die manier hadden de studenten hun eigen drijfveren gezien, herkend
en erkend. Zij gebruikte de Reiss Profile® test opzettelijk ná de stageperiode van de
studenten en concludeerde een aantal opmerkelijke en herkenbare zaken.

Docent, coach en
business partner

Personal coach en
studentendecaan

Maarten Anthonise

Carla is psychologe en Master in Business Administration. Ze is geboren op Curaçao.
Na een aantal jaren als psychologe te hebben gewerkt in verschillende instellingen op
Curaçao en in Nederland heeft ze de stap gemaakt naar het algemeen management.
Ze is directeur geweest van jongensinternaat Kas pa Hubentut, het Abel Tasman
College en ZOG Bedrijfstrainingen en Consultancy. Tegenwoordig is zij zelfstandig
ondernemer van Experientia Counseling Consulting Training & Education NV. ‘De
missie van Experientia is het ontdekken en ontwikkelen van potentie bij de mens met
als doel het optimaliseren van de effectiviteit van mensen op elk niveau in organisaties,
in onderwijs en op persoonlijk (individueel) gebied. Haar filosofie is gebaseerd op
experiential learning. ‘Leren door ervaring, dat wil zeggen de vaardigheid in praktijk
brengen en de ervaring gebruiken om het leerproces te bevorderen.
Carla gebruikte het Reiss Profile® inmiddels bij ongeveer 600 aankomende studenten
om zo inzicht te krijgen in de studiekeuze.

Elton Villarreal MSc.
Elton is in 1977 geboren op Curaçao. In 1997 heeft hij zijn ‘enkele reis’ naar Nederland
gemaakt. Tijdens zijn studie Gezondheidswetenschappen is hij mentor geweest voor
jongeren die net als hij naar Nederland waren gekomen om te studeren. Het gemis aan
goede begeleiding en een steunnetwerk heeft hem toen doen besluiten om zijn eigen
bedrijf, Student Affairs CAMBES (Curaçao-Aruba-St. Maarten-Bonaire-St. EustatiusSaba) te starten. Na 3 jaar studenten van St. Maarten te hebben begeleid heeft hij dit
jaar de krachten gebundeld met Experientia. ‘We begeleiden samen de jongeren van
de CAMBES-gemeenschap die naar Nederland gaan om te studeren.’ Zo is Elton ook in
aanraking gekomen met het Reiss Motivatieprofiel.
Sinds mei dit jaar is hij gecertificeerd Reiss Practioner en gebruikt hij het Reiss Profile®
om jongeren te helpen bij het maken van hun studiekeuze.
Op reis met Reiss, 16 motieven in een koffer op weg naar een nieuwe
toekomst al student
Drs. Carla Hueck Martina en Elton Villarreal MSc laten in hun presentatie zien hoe zij
studenten op Curaçao begeleiden naar een nieuwe toekomst.
Van scholier naar student is een spannende verandering in het leven van de Curaçaose
student. Van de afgestudeerde leerlingen gaat ongeveer de helft studeren in
Nederland, 10% vertrekt naar de VS en 40% studeert op Curaçao.
Voor de studenten die kiezen voor Nederland wordt het sinds vorig jaar een enkele reis
Curaçao-Nederland met een Reiss motivatieprofiel in hun rugzak.
Via een video laten Carla en Elton zien hoe zij scholieren begeleiden die voor de
uitdaging staan om student te worden. Verder zullen zij de 16 Motieven in een koffer
op we naar een nieuwe toekomst als student uitleggen met behulp van studiekeuze.

Reiss Profile Europe BV
Tel: +316-20542186
www.reissprofile.eu
info@reissprofile.eu

Gezondheidswetenschapper en
directeur/eigenaar Student Affairs CAMBES

Psychologe, directeur en eigenaar van Experientia,
een psychologisch trainingsbureau op Curaçao

Drs. Carla Hueck Martina MBA

