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De	  FlagPage®	  
 
“De	  kern	  van	  geluk:	  degene	  willen	  zijn	  die	  je	  bent.”	  
(Erasmus)	  
	  
Wat	  drijft	  u?	  Waar	  heeft	  u	  passie	  voor?	  Waar	  kunnen	  we	  u,	  
bij	  wijze	  van	  spreken,	  voor	  uit	  bed	  halen?	  	  
	  
Als	  mensen	  functioneren	  we	  het	  best	  wanneer	  er	  een	  
beroep	  wordt	  gedaan	  op	  wie	  we	  zijn	  en	  wat	  ons	  motiveert.	  
Vaak	  leggen	  we	  de	  nadruk	  op	  wat	  er	  allemaal	  mis	  is	  aan	  
onszelf	  of	  de	  ander.	  De	  FlagPage®	  helpt	  u	  ontdekken	  wat	  er	  
goed	  is	  aan	  u.	  Het	  is	  een	  eenvoudig	  en	  inzichtelijk	  
instrument	  dat	  helpt	  ontdekken	  wie	  u	  bent	  en	  waar	  u	  
passie	  voor	  heeft.	  
	  
U	  krijgt	  meer	  inzicht	  in	  datgene	  waar	  u	  gelukkig	  van	  wordt	  en	  wat	  u	  in	  beweging	  brengt.	  
Hierdoor	  begrijp	  u	  beter	  op	  wat	  voor	  manier	  u	  anders	  bent	  dan	  de	  mensen	  om	  u	  heen.	  Dit	  
helpt	  u	  om	  beter,	  plezieriger,	  efficienter	  en	  prettiger	  samen	  te	  werken	  en	  leven	  met	  mensen	  
die	  anders	  zijn	  dan	  u.	  
	  
De	  FlagPage®	  is	  eenvoudig	  om	  te	  maken,	  makkelijk	  om	  te	  begrijpen	  en	  biedt	  u	  een	  visie	  voor	  
de	  toekomst…	  op	  wat	  voor	  manier	  heeft	  u	  de	  meeste	  kans	  om	  te	  slagen	  in	  het	  leven?	  
	  
De	  resultaten	  zijn	  voorlopig	  alleen	  beschikbaar	  in	  het	  Engels,	  maar	  de	  FlagPage®	  zelf,	  de	  
uitleg	  en	  de	  materialen	  zijn	  in	  het	  Nederlands.	  Transformatio	  verzorgt	  InCompany	  
trainingen,	  workshops	  en	  coaching	  rondom	  de	  FlagPage®	  op	  het	  gebied	  van:	  communicatie,	  
teambuilding,	  talentontwikkeling	  en	  leidinggeven.	  
	  
Resultaten:	  
	  

� Inzicht	  in	  wie	  u	  bent	  en	  uw	  waarde	  voor	  het	  team	  
� Een	  overzicht	  van	  uw	  sterkten,	  valkuilen	  en	  motiverende	  omstandigheden	  
� Meer	  begrip	  voor	  elkaar,	  betere	  communicatie	  
� Inzicht	  in	  het	  unieke	  karakter	  van	  de	  mensen	  om	  u	  heen	  	  
� Effectievere	  samenwerking	  
� Praktische	  tips	  om	  frustratie	  te	  verminderen	  en	  te	  vermijden	  

	  
Heeft	  u	  interesse?	  Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met:	  	  
	  
Ronald	  van	  der	  Molen:	  tel.	  06-‐26920090	  of	  	  info@transformatio.nl	  	  
	  
Wat	  achter	  ons	  ligt	  en	  wat	  voor	  ons	  ligt,	  is	  niets	  vergeleken	  met	  wat	  
er	  in	  ons	  ligt.	  R.W.	  Emerson)	  



 

Transformatio 
 
 

www.transformatio.nl                                  

 

Changing business through people!      2 
 

Hoe	  werkt	  de	  FlagPage®? 
	  

©	  2008	  Laugh	  Your	  Way	  America	  and	  Life	  Discoveries,	  Inc.	  
1.	  De	  vier	  landen	  
De	  vier-‐landen-‐kaart	  geeft	  u	  het	  eerste	  inzicht	  

in	  de	  verschillen	  die	  er	  zijn	  tussen	  mensen.	  Wanneer	  u	  de	  Flag	   Page	  test	  
	  maakt	  geeft	  u	  automatisch	  stemmen	  aan	  vier	  verschilende	  
persoonlijkheidstypen.	  Deze	  typen	  worden	  omschreven	  als	  vier	  landen.	  Net	  zoals	  
verschillende	  landen	  uiteenlopende	  talen,	  overtuigingen,	  gebruiken	  en	  waarden	  hebben,	  
geldt	  dit	  ook	  voor	  mensen	  die	  uit	  het	  land	  van	  daadkracht,	  plezier,	  vrede	  en	  volmaaktheid	  
komen.	  Uit	  welk	  land	  komt	  u?	  Zie	  pagina	  3	  voor	  meer	  informatie.	  	  
	  
2.	  Uw	  harde	  /	  zachte	  natuur	  
Het	  tweede	  deel	  van	  de	  Flag	  Page	  laat	  zien	  of	  u	  een	  zachte	  natuur	  of	  een	  harde	  natuur	  hebt.	  
Mensen	  met	  een	  zachte	  natuur	  staan	  meestal	  bekend	  als	  relationeel	  en	  flexibel.	  Terwijl	  
mensen	  met	  een	  harde	  natuur	  bekend	  staan	  als	  resultaatgericht	  en	  direct.	  Hoe	  komt	  u	  over?	  
	  
	  
1.	  De	  vier	  landen	  
De	  vier-‐landen-‐kaart	  geeft	  u	  inzicht	  in	  hoe	  mensen	  uit	  de	  verschillende	  ‘landen’	  in	  elkaar	  
zitten	  en	  waar	  ze	  van	  houden.	  Zie	  pagina	  3	  voor	  meer	  informatie.	  	  
	  
2.	  Natuur	  
Het	  tweede	  deel	  van	  de	  FlagPage®	  laat	  zien	  of	  u	  een	  zachte	  of	  harde	  natuur	  hebt.	  Mensen	  
met	  een	  zachte	  natuur	  leggen	  de	  nadruk	  op	  het	  ontwikkelen	  van	  goede	  relaties.	  Terwijl	  
mensen	  met	  een	  harde	  natuur	  de	  nadruk	  leggen	  op	  het	  bereiken	  van	  resultaten.	  Waar	  loopt	  
u	  warm	  voor?	  
	  
3.	  Vlag	  
Het	  derde	  deel	  van	  de	  FlagPage®	  bevat	  de	  vijf	  eigenschappen	  waar	  u	  het	  meest	  van	  houdt.	  
Als	  geheel	  werken	  ze	  samen	  om	  uw	  sterke	  kanten	  te	  laten	  zien.	  Dit	  zijn	  de	  zaken	  die	  u	  
motiveren	  en	  waar	  u	  van	  geniet.	  Om	  succesvol	  en	  gelukkig	  te	  zijn	  is	  het	  belangrijk	  om	  deze	  
eigenschappen	  te	  ontwikkelen	  en	  er	  zoveel	  mogelijk	  mee	  bezig	  te	  zijn.	  Wat	  motiveert	  u	  in	  
het	  leven?	  
	  
4.	  Talenten	  
Tot	  slot	  laat	  de	  FlagPage®	  u	  zien	  hoe	  u	  waarschijnlijk	  zult	  slagen	  in	  het	  leven.	  U	  krijgt	  meer	  
inzicht	  in	  de	  talenten	  die	  u	  voldoening	  geven	  als	  u	  ze	  inzet	  om	  iets	  te	  betekenen	  voor	  de	  
mensen	  om	  u	  heen.	  Waar	  heeft	  u	  passie	  voor?	  
	  
Ontdek	  wat	  er	  allemaal	  goed	  is	  aan	  u…	  
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Uit welk land komt u?	  
	  
De	  Griekse	  filosoof	  Hippocrates	  ontdekte	  dat	  er	  vier	  verschillende	  soorten	  mensen	  bestaan.	  
De	  FlagPage®	  beschrijft	  de	  vier	  soorten	  mensen	  die	  Hippocrates	  heeft	  beschreven.	  Om	  het	  
makkelijker	  te	  kunnen	  onthouden	  gebruiken	  we	  het	  beeld	  van	  vier	  landen.	  Net	  zoals	  
verschillende	  landen	  uiteenlopende	  talen,	  overtuigingen,	  gebruiken	  en	  waarden	  hebben,	  
geldt	  dit	  ook	  voor	  mensen	  die	  uit	  het	  land	  van	  daadkracht,	  plezier,	  vrede	  en	  volmaaktheid	  
komen.	  De	  verschillende	  tussen	  deze	  mensen	  zijn	  enorm.	  Maak	  de	  FlagPage®	  en	  ontdek	  uit	  
welk	  land	  u	  komt.	  
	  

 

 
 

Om begrepen te worden, moeten we er eerst naar streven de 
ander te begrijpen. (Stephen Covey)	  


