
 

 

 

 

 

 

 

 

Perfecte verdieping voor ontwikkeling 

Myers-Briggs® (MBTI®) Stap II kijkt verder dan de vier Stap I dimensies en 

onthult voor ieder individu unieke persoonlijkheidskenmerken. Met Stap II 

bent u in staat om de Stap I uitkomsten aan te vullen met scherpe en 

praktische inzichten, zonder het inspirerende uitgangspunt van de Stap I 

voorkeuren te verliezen.  

Hoe uiten je voorkeuren zich in gedrag? 

Het mooie aan Stap II is dat nuances binnen typevoorkeuren worden 

blootgelegd, zodat u zeer persoonlijke ontwikkelplannen kunt samenstellen. 

U krijgt een dieper inzicht in hoe mensen met hetzelfde Stap I type kunnen 

verschillen. Tegelijkertijd ziet u door de MBTI Stap II bril nog beter de 

overeenkomsten tussen personen met tegengestelde typevoorkeuren. 

Stap II kan ook helpenwanneer mensen moeite hebben om hun 

bestpassende Stap I type te bepalen. Door binnen iedere MBTI Stap I 

dichotomie 5 facetten van gedrag te specificeren, biedt Stap II antwoord op 

twijfelpunten met betrekking tot het Stap I bestpassende type. 

Kortom, MBTI Stap II is een perfecte verdieping voor toepassingen binnen 

coaching en voor vraagstukken rond teamontwikkeling.  

“
Wat Stap II voor ons zo aantrekkelijk maakt is dat 

het laat zien dat elk individu een uniek persoon is. 

Stap II geeft ons de mogelijkheid om mensen te 

laten zien hoe hun persoonlijkheidstype op unieke 

wijze tot uiting komt. Dit biedt meer inzicht en 

handvatten voor ontwikkeling. 

Marc Potvin, Managing Director, ACT ”

Voordelen 

Verbetert individuele prestaties door 
gebruik van het Stap II verklarend rapport 
- de perfecte start voor diepgaande 
coaching 

Brengt ontwikkeling in een 
stroomversnelling door de soms 
verwarrende aspecten van gedrag helder 
te maken 

Verbetert de teamsamenwerking door 
inzicht te krijgen in hoe mensen met 
dezelfde Stap I voorkeuren van elkaar 
verschillen 

Kenmerken 

Bouwt voort op Stap I door specifieke 
inzichten te geven in hoe u uw 
voorkeuren uit 

Laat zien welke aspecten van uw Stap I 
type wellicht niet zo herkenbaar voor u 
zijn 

Laat zien welke elementen van niet-
voorkeuren u zich in de loop der tijd eigen 
heeft gemaakt 

Levert duidelijke, praktische 
ontwikkelpunten op het gebied van 
communicatie, besluitvorming, 
verandering en conflicthantering 

Helpt om twijfels op Stap I voorkeuren 
weg te nemen 

Toepassingen 

Teamontwikkeling 

Leiderschapsontwikkeling 

Communicatie 

Conflictmanagement 

Verandering 

Coaching






