
INZICHT IN EMOTIONELE
INTELLIGENTIE

 

"De TEIQue heeft mij inzicht gegeven hoe ik omga met mijn emoties en
die van anderen. Het geeft richting aan mijn persoonlijke ontwikkeling"

 

Is iemand zich bewust van de eigen sterke en minder sterke punten?
Is de persoon in staat emoties van anderen te begrijpen?
Is degene bedreven in het aangaan en beïnvloeden van relaties met anderen?
Hoe intrinsiek gemotiveerd is de persoon en hoe makkelijk past diegene zich aan?
Hoe gaat de persoon om met spanning?
In hoeverre staat iemand open voor feedback?
Laat iemand verbaal en/ of non-verbaal zien wat er van binnen omgaat, of is degene meer
neutraal qua expressie?

De TEIQue ( Trait Emotional Intelligence Questionnaire) meet emotionele intelligentie en
beantwoordt vragen als:

Emotionele Intelligentie (EI) is essentieel in de werksituatie. In hoeverre begrijpen we onszelf en
de personen om ons heen? En wat laten we aan de buitenwereld zien van wat er in jezelf
gebeurt? EI heeft niets te maken met softheid of vriendelijkheid. Het gaat erom effectief met
anderen om te kunnen gaan, met succes je doel bereiken. Dit is meetbaar met de TEIQue.
De TEIQue is gebaseerd op de theorie van K.V. Petrides over emotionele intelligentie uit 1998.
Het is een van de best onderzochte en meest toegepaste psychometrische instrumenten ter
wereld.



Recruitment
Verbeteren omgang en communicatie in
teams
Ontwikkelen managers, het verfijnen van
vaardigheden
Stimuleren persoonlijke ontwikkeling zoals
mensgericht leiderschap

Hoe kan de TEIQue jou helpen?
 
Het assessment meet op 15 punten hoe de
(inter)actie bij iemand werkt op het vlak van
emoties. Denk aan expressie, eigenwaarde,
empathie, assertiviteit, impulsbeheersing, stress-
beheersing en emotie management. Een
waardevol instrument wanneer in functies
interactie met anderen en relaties belangrijk zijn.
Of juist niet. Denk aan leidinggevende functies of
voor functies bij Customer Services, Sales of
Planning. Of in bijvoorbeeld de zorg, bij zakelijke
dienstverlening of bij een commercieel bedrijf. 
 
DE TEIQue wordt ingezet bij:

 

Bezoek www.nicovanrossum.nl voor meer

informatie over dit assessment.

Liever direct contact? Bel 06-11396662

of mail naar info@nicovanrossum.nl

Specificaties
Type assessment: 
Persoonlijkheid
 
Formaat: 
153 vragen
 
Tijdsduur:
20 minuten 
 
Validatie: 
Geregistreerd bij British Psychological Society (BPS) 
 
Rapport
De terugkoppeling van dit rapport duurt 45-60
minuten en kan face2face, via Skype of
telefonisch. Na de terugkoppeling met de kandidaat,
wordt bij goedkeuring het rapport naar de
opdrachtgever verstuurd met een begeleidend
schrijven.


