
Online ODC-meting van 10-15
minuten, individueel terugkoppel-
gesprek van 1,5 uur, expertprofiel en
drijfverenrapportage;
Drie individuele vervolgsessies waarin
je  jouw ontwikkelingsdoelen en
mogelijkheden voor 2021 beschrijft en
verbeeldt en je daar ook concreet
richting aan geeft;
Je onderzoekt daarbij wie en wat je kan
inspireren en ondersteunen op jouw
pad. En natuurlijk is er ook aandacht
voor de obstakels die je onderweg
misschien tegen zal komen en hoe je
daarmee om wil en kan gaan…

Het ODC | KOMPAS 2021 bestaat uit: 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum & Locatie
In overleg bepalen we samen wanneer en waar de gesprekken zullen
vinden plaatsvinden. Bijvoorbeeld in mij coachpraktijk in Delden.,
maar ook de locaties van het Coachhuis in Hengelo en Enschede zijn
mogelijk.

Kosten
Nu met nieuwjaarskorting! 
Zakelijk tarief: van € 1.225,= naar € 995,= exclusief btw; 
Particulier tarief: van € 895,= naar € 745,= inclusief btw. 
*Aanbieding geldig voor aanvragen t/m 31 januari 2021.

Interesse? 
Je kan me bellen voor meer informatie of het maken van een afspraak
op 06 - 81 95 85 85. Of stuur een berichtje naar
suzanne.remmers@stapsteencoaching.nl.

Inzicht in jouw natuurlijke talenten, drijfveren en ontwikkelpotentieel

ODC | JOUW KOMPAS VOOR 2021

Om naar binnen te kijken en daar weer
terug te vinden wat je misschien wel
bent kwijtgeraakt in de drukte van het
voorbije jaar, te herontdekken wat ook
alweer echt bij jou past en waar je het
komend jaar meer ruimte aan wilt
geven. 

Met de ODC-meting krijg je snel en
diepgaand inzicht in jouw
natuurlijke talenten, drijfveren en
ontwikkelpotentieel. Een prachtige
kompas om weer richting te geven aan
jouw professionele en persoonlijke
ontwikkeling voor komend jaar!

Wanneer wordt 2021 voor jou een
supergoed jaar? Wat zou je anders
willen doen dan voorgaande jaren?
Wat zou je in 2021 willen leren of
ontwikkelen, persoonlijk of
professioneel? Hoe zou je jouw jaar,
vanuit jouzelf richting kunnen geven?

De winter, de overgang tussen het oude
en het nieuwe jaar, is een prachtige
natuurlijk tijd om stil te blijven staan
bij wat echt belangrijk is. Om jezelf
deze vragen te stellen. Om echt even
de tijd te nemen.



Natuurlijke kracht
De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar
iemand energie van krijgt.
 
Potentieel talent
Het ontwikkelbare talent is datgene wat iemand van nature goed kan,
maar niet of beperkt benut. Oranje kan gemakkelijk ontwikkeld
worden naar groen. Dit geeft extra energie.
 
Kwetsbare kracht
De kwetsbare kracht is wat iemand van nature minder goed kan, maar
toch heeft aangeleerd. Je kan er dus ook best erg goed in zijn
geworden… Maar het kost je vaak meer energie, en is minder effectief.
 
Onbekend gebied
Het onbekende gebied is wat iemand van nature minder goed kan én
ook niet doet.

ODC-METING | ALGEMENE INFORMATIE

ESSENTIE IN VIER KLEUREN

Het ODC® brengt met een helder en eenvoudig onderzoek van 10-15 minuten op een onverwachte manier jouw
potentieel diepgaand in kaart. Je krijgt een beeld van de competenties die je al ontwikkeld hebt én van jouw nog niet
ontwikkelde potentieel. Het ODC® doet daarbij zowel een beroep op jouw bewuste als op jouw onbewuste zelfkennis.
Door deze twee te combineren krijg je onder andere een unieke kijk op:  

ODC® staat voor Odin Development Compass. Het ODC® is een meetinstrument om drijfveren, talenten en competenties in kaart
te brengen. Het krachtige en unieke van het ODC® ten opzichte van andere instrumenten is dat het ook het onbewuste meet.
Specifiek aan het ODC® daarbij is de meting in tekst én beeld. Hierdoor meet het ODC® niet alleen wat je allemaal weet
(cognitief) over jezelf, maar ook je voorkeuren (associatief) uit jouw persoonlijke en collectieve onbewuste. En we weten inmiddels
dat tenminste 90% van ons dagelijks handelen wordt bepaald vanuit ons onbewuste…
 
Het ODC® is een gevalideerde en betrouwbare meetmethode met uitzonderlijke resultaten. Aan
de basis van de OD®C ligt het gedachtegoed van de analytische dieptepsychologie van Carl Gustav
Jung.

Jouw natuurlijke drijfveren en daarbij horende competenties die je al krachtig hebt ontwikkeld of die nog sluimeren
(je natuurlijke en potentiële kracht); 
De drijfveren en competenties waar je van nature niet toe geneigd bent, maar die je wel hebt aangeleerd. Omdat je
die nodig had thuis, op school of op jouw werk (je kwetsbare kracht).   
Talenten en vaardigheden waar je van nature geen aanleg voor hebt en die je ook in de praktijk niet hebt
ontwikkeld (onbekende vaardigheden). 

WERKWIJZE

De ODC-meting is een heldere en 'eenvoudige' online
vragenlijst van 10-15 minuten. Je kunt de meting doen op
je computer, laptop of tablet. 

De ODC-meting laat vervolgens zien welke onbewuste
drijfveren, krachten en talenten je van nature hebt. De
rapportage die hieruit voortvloeit ontvang je tijdens de
terugkoppeling en bespreking van jouw meting.

ODC® & COACHING

Het ODC®-ontwikkelkompas geeft snel en diepgaand
inzicht in jouw natuurlijke drijfveren en competenties.
Tegelijkertijd wordt ook zichtbaar welke kwetsbare
krachten jouw natuurlijke ontwikkelmogelijkheden nog
kunnen blokkeren. Het ODC is daarmee een krachtig
instrument om te gebruiken bij de start van een
coachingstraject. Of het nu gaat om talentontwikkeling,
loopbaanontwikkeling of jouw persoonlijke
ontwikkeling. Het ODC geeft je snel en diepgaand
inzicht in jouzelf en helpt je om keuzes te maken en
richting te geven aan je leven en werken.


