
 
De #nr1 persoonlijkheidstool voor HR professionals, managers + directie 
 

Leer werken met het enige niet-klinische persoonlijkheidstool ter wereld dat zeer valide & betrouwbare 
resultaten biedt!  
 
Human Resources (HR) speelt een grote rol bij in-, door- en uitstroom van werknemers in organisaties en 
bedrijven. Zeg maar de gehele Employee Journey. Maar waar ligt de toegevoegde waarde nog van HR 
voor medewerkers, teams en de organisatie? En wat is de rol van het management + directie daarin? 
 
Jaarlijks wordt er in vele bestuursrapportages geschreven over het aanwezige Human Capital in 
organisaties. De werkelijkheid is dat in veel bedrijven van dit menselijke kapitaal slechts een fractie wordt 
benut. Hier liggen dus de mogelijkheden. 
 
De diversiteit van persoonlijkheden in bedrijven is ongekend groot. Tegelijkertijd is een veelgehoorde 
klacht van medewerkers dat ze zich niet gehoord of gezien voelen. Dit heeft zijn weerslag op oa 
communicatie en teamsamenwerking. Dat kan anders. Dat moet anders! Blije medewerkers zijn immers 
productiever in alle opzichten. En zorgen voor een betere communicatie, samenwerking, continuïteit en 
omzet. Zij zijn het onderscheidend vermogen en dé succesfactor van het bedrijf.  
 
Als Senior Birkman Consultant weet ik daar alles van. De Birkman Methode is de enige methode ter wereld 
die diepgaand zelfinzicht geeft én de sociale percepties meet. Zeg maar wat je verwacht, behoeft, nodig 
hebt om te beschikken over je sterktes en volledige potentieel. Ik werk er zelf al ruim 18 jaar mee, altijd 
met uitstekende resultaten. Ik ben nu in staat om mensen in bedrijven op een heel precieze manier inzicht 
te geven in sterktes, verwachtingen, stressoren en interesses ten aanzien van de werkomgeving. Dit 
precieze inzicht geeft keuzemogelijkheden om gezonder, sterker door te ontwikkelen met elkaar. 
Bijvoorbeeld in het beter, diepgaander en constructiever voeren van gesprekken tussen leidinggevenden en 
medewerkers.  
 
Mijn ervaring is dat het op de werkplek zelden “knalt” of verkeerd gaat over de inhoud van het werk.  
De grootste crises ontstaan door verschillen in persoonlijkheden. Zeg maar de vorm. Simpelweg omdat we 
gelukkig allemaal uniek zijn. Birkman is sinds lange tijd hierin mijn trouwe bondgenoot. Hiermee kan ik  
versneld, diepergaand inzicht & uitleg geven, handreikingen doen. Van grote waarde voor medewerkers, 
leidinggevenden, HR managers & adviseurs. 
 
Tot nu toe wordt De Birkman Methode vooral gebruikt door een mooie 
groep van veelal zelfstandige Birkman professionals. Nu starten we ook 
met de unieke Birkman Consultants-certificeringsdagen voor HR, 
managers & directie. En bied ik jou de exclusieve kans om ook Birkman 
Consultant te worden! Als onderwijskundige en Senior Birkman 
Consultant, organiseer ik daarom op 18 mei, 25 mei en 1 juni een 
Coronaproof Birkman Signature Certificatie training – in samenwerking 
met dé opleider en master Birkman professional van Birkman 
Nederland: Marcel van der Loo.  
 
Word jij onze nieuwe collega Birkman Consultant? 
 
Meer informatie & aanmelden graag via Bas van Loon: bas@agricoach.nl  
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