Betere
conflictresultaten

De TKI® vragenlijst
Hoeveel tijd en geld kosten conflicten uw organisatie?
Met het Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI®) kunt
u conflicten beheersen en houdt u de moraal hoog. De TKI-tool
onderzoekt vijf stijlen voor het hanteren van conflicten: vermijden,
toegeven, compromis zoeken, doordrukken en samenwerken.
Het leert mensen:
wat hun meest gebruikte conflicthanteringsstijl is
bewuster andere conflicthanteringsstijlen in te zetten
te bepalen welke conflictstijl het beste ingezet kan worden in
welke situatie

----

Tegenstrijdige belangen en verschillende communicatiestijlen kunnen
makkelijk leiden tot conflicten op de werkvloer. De TKI biedt snelle en
flexibele oplossingen.

TKI-kenmerken

TKI-voordelen

Biedt vijf manieren voor
conflicthantering

Geeft u de flexibilteit om
verschillende situaties
productief aan te pakken

Toepasbaar voor individuen en
teams
De meest verkochte
conflictvragenlijst ter wereld

www.themyersbriggs.com

Verbetert de moraal van
individuen en teams
Snel en toegankelijk, het
vermindert snel conflicten

Gebruik de TKIvragenlijst voor:

-- Conflict
-- Leiderschap
-- Communicatie
-- Teamontwikkeling
-- Stress
Er zijn weinig
situaties waar
een TKI-analyse niet
nuttig is gebleken.
Daarom gebruik ik
het veelvuldig.
Het werkt snel
en effectief.
Consultant
verandermanagement

Betere
conflictresultaten

Om TKI toe te passen hoeft u niet
gecertificeerd te zijn.

TKI-producten en
-materialen

U kunt het bestellen bij The Myers-Briggs Company.
De vragenlijst bestaat uit 30 vragen en het invullen kost
ongeveer 15 minuten. Het is snel en gemakkelijk in gebruik.

Boeken en e-books Inleiding
tot conflictmanagement,
Conflict Workshop Facilitator’s
Guide en Introduction to
Conflict and Teams

Ga naar www.themyersbriggs.com en ontdek
meer over de TKI-vragenlijst en onze workshops.

Een snelle, flexibele
oplossing voor
conflicthantering

Neem contact op
Heeft u vragen?
Contacteer onze TKI-experts:
www.themyersbriggs.com

Over The Myers-Briggs Company
In onze snel veranderende wereld ligt uw voordeel in het optimaal
benutten van uw talenten - of u nu op werk, thuis, school of ergens daar
tussenin bent.
The Myers-Briggs Company stelt mensen in staat het beste uit zichzelf te
halen door hun zelfbewustzijn en hun begrip van anderen te vergroten.
Wij helpen organisaties over de hele wereld om teamsamenwerking te
verbeteren, inspirerende leiders te ontwikkelen, diversiteit te bevorderen
en hun meest complexe HR-uitdagingen op te lossen.
We zijn gevestigde HR-adviseurs, deskundige trainers en ervaren
psychologen. Onze krachtige, praktische oplossingen zijn gebaseerd op
diepgaand inzicht in de actuele trends die van invloed zijn op mensen en
organisaties en we helpen u graag succesvol te zijn.
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