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WAT DOEN WE?

❖Kernkrachtig naar het beste resultaat!

❖Het versterken van het potentieel van 

organisaties zodat zij zélf van A naar B 

kunnen komen

3



WAT IS ANDERS?

❖Vraag uzelf eens af in hoeverre andere 

ontwikkeltrajecten daadwerkelijk tot verandering of 

ontwikkeling hebben geleid en u vreugde hebben 

gebracht?

❖Het PIT programma is meetbaar en zichtbaar 

effectief. Het brengt de kwaliteiten en natuurlijke 

kracht van mensen in uw organisatie haarscherp in 

beeld

❖Maar ook hardnekkige patronen op de werkvloer 

komen boven. Tussen mensen en in werkwijzen. 

Patronen die het realiseren van doelen stiekem flink 

in de weg zitten en die bovendien niet werken in een 

snel veranderende omgeving. Het PIT programma 

doorbreekt dit met veel creativiteit, humor en 

aandacht
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DOELGROEP

❖Organisaties waarbij de context verandert en 

dit gedragsontwikkeling van teams vereist

5



ODC

6

Wist u dat meer dan 90% van uw handelen bepaald wordt door uw onderbewustzijn? En 

we 35% van onze talenten niet benutten omdat we hier niet op sturen?

Het Odin Development Compass (ODC) is een unieke gevalideerde en beproefde 

online meting met uitzonderlijke resultaten. Het brengt zowel het bewuste gedrag als 

het onderbewuste in beeld. Hierdoor ontstaat zicht op de talenten, het ontwikkel-

potentieel en het aangeleerde gedrag. De ODC-meting is hét instrument om snel en 

effectief tot de juiste interventies te komen. Het biedt concrete handvatten voor 

ontwikkeling en het doorbreken van hardnekkige patronen. Op individueel-, groeps- en 

organisatieniveau geeft het inzage in de natuurlijke kracht, het onbenutte potentieel en 

de patronen (cultuur-aspecten).

Aan de basis van de ODC ligt het gedachtengoed van de analytische psychologie van 

Carl Gustav Jung. De ODC-meting is gebaseerd op langjarig onderzoek, ontwikkeling en 

validatie door Odin company. Invullen van de meting duurt slechts 15 minuten en kan in 

elke omvang van aantal respondenten toegepast worden.

Natuurlijke

kracht

• Is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

• Jouw meesterschap

Ontwikkel-
baar 

talent

• Is datgene wat iemand van nature goed kan maar niet of beperkt benut. 
Oranje kan gemakkelijk ontwikkeld worden in groen.

• Leer dit van anderen

Kwetsbare 
kracht

• Is wat iemand van nature minder goed kan, maar toch heeft aangeleerd. 
Het kost verhoudingsgewijs meer energie en kan vervormen onder druk. 

• Vermijd dit waar mogelijk

Onbekend 
gebied

• Is wat iemand van nature minder goed kan.

• Uitbesteden waar mogelijk



KENNISMAKEN
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❖ Carla en Wilma hebben ervaring met zowel de inhoud, de processen als de 

cultuur van diverse sectoren;

❖ Beiden hebben affiniteit met, nieuwsgierigheid naar en deskundigheid over 

gedrag van mensen in organisaties. Zij zijn op dit gebied o.a. geaccrediteerd 

Odin Development Compass (ODC)-professional en gedragsdeskundigen;

❖ Hun gereedschapskist bevat een veelvoud aan methodieken die 

wetenschappelijk onderbouwd en aangetoond effectief zijn.  Zij adviseren 

(potentiële) opdrachtgevers welke methodiek(en) en volgens welk proces de 

begeleiding binnen hun specifieke context het meest effectief is;

❖ Kernkrachtig naar het beste resultaat!

Gedetailleerde informatie over ons curriculum vitae kunt u terugvinden via

www.4scenergy.nl en www.zininpit.nl

Carla Verkeste Wilma Bakker


