
                                                         
                                                                                                                                                         

         

HET REISS PROFILE  
      

     Wat heb je als uniek individu te bieden en hoe kun je daarmee het beste tot je recht komen. 

• Wat maakt mensen in het leven werkelijk gelukkig en tevreden? 

• Wat is voor jou echt belangrijk? Succes, rijkdom, carrière, gezin of andere motieven? 

      Kortom:

• Hoe krijg je jezelf zover om te bereiken wat je echt wilt!

Psycholoog Prof. Dr. Steven Reiss ( Ohio State University, USA), moest in de jaren 90 

verrast vaststellen dat zijn eigen wetenschap zich nauwelijks voor de existentiële vraag naar 

het "wie ben ik?" geïnteresseerd had, en er daarom nauwelijks antwoorden op kon geven. 

Dit is de reden waarom Dr. Reiss een unieke methodiek ontwikkeld heeft, die duidelijk inzicht 

geeft in wat grote groepen mensen de “drijfveren van hun leven” noemen. 

Zoals Dr. Reiss in jarenlange onderzoeken met duizenden proefpersonen constateerde, 

bepalen 16 motieven ons leven, motieven die gelijktijdig ook waarden en doelen zijn.

In tegenstelling tot alle andere persoonlijkheidstests, geeft het Reiss Profile de complete 

motief- en de drijfverenstructuur van een mens weer. 

Deze basismotieven ( levensmotieven) beïnvloeden de mens omvattend en vergaand op de 

volgende gebieden: waarneming, denken, voelen en gedrag.

Daarbij wordt niet alleen verteld welke motieven voor ons een 

rol spelen, maar ook hoe groot hun specifieke betekenis voor 

ieder persoonlijk is.

Deze motieven bepalen onze dagelijkse acties en maken ons 

tot wat we zijn als uniek individu.
 

Volgens de huidige inzichten kunnen we er van uit gaan, dat de vastgestelde scores extreem 

stabiel zijn, en in de loop van het leven niet echt veranderen.

Aan de wetenschappelijke betrouwbaarheidscriteria, die men in de regel bij een dergelijke 

procedure gebruikt, wordt meer dan uitstekend voldaan. 



                                                         
                                                                                                                                                         

Het menselijk handelen wordt door de drieklank "WILLEN", "KUNNEN" en "MOGEN " 

gevormd. 

Om optimalisering van de prestatiecapaciteit te realiseren, wordt meestal het "KUNNEN" 

ontwikkeld, d.m.v. passende maatregelen op het gebied van kwalificering.

  

Het Reiss Profile geeft duidelijkheid over "WILLEN":

• Wat motiveert mensen? 

• Wat zet hen aan tot betere prestaties? 

• Vooral de intrinsieke motivatie heeft direct invloed 

op de prestatiebereidheid en –kracht.

De inzichten, geleverd door het Reiss Profile, zijn voor de gebruikers van groot nut,

en dienen tot activering van de individuele motief- en prestatiestructuur. 

Een aantal toepassingen op een rijtje:

• hoge graad aan zelfinzicht voor individuen m.b.t. voor privé en beroep relevante en 

persoonlijke waarden, doelen en motieven.

• verbetering van de communicatie over en weer met andere mensen en binnen teams

• ondersteuning in studiekeuze

• ondersteuning bij personeelskeuze

• loopbaanbegeleiding bij mensen die een andere beroepskeuze  

willen maken

• persoonlijke coaching van medewerkers op operationeel en management niveau

• samenstelling van succesvolle teams en projectgroepen ‘’op maat’’

• verandermanagement binnen bedrijven

• ontwikkeling / behoud van arbeidsmotivatie en -satisfactie 

• analyse van de doorgroeimogelijkheden van leidinggevenden en medewerkers 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met Roos Vermeulen,

  Certified Reiss Master 

Zij is te bereiken via 06 40 22 76 55 of via info@de-stap-tc.nl.

www.communicatiestap.nl
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