
Metaprofielanalyse (MPA) 

 

Metaprogramma's geven inzicht in onze manier van denken. Denkt de een in grotere lijnen, dan let de 

ander weer meer op details. Sommigen zijn gericht op het bereiken van doelen, terwijl de ander meer 

oplossingsgericht aan de slag gaat. Misschien ben jij in voor vernieuwing, terwijl je collega liever het 

bestaande handhaaft. Zo heeft ieder mens vele metaprogramma’s die ons denken en doen aansturen. 

Metaprofielanalyse geeft de samenhang van deze metaprofielen weer waardoor je inzicht creëert in wat 

een individu, een team of een gehele organisatie beweegt. 

 

MPA maakt het voor bedrijven en individuen mogelijk om de denkstijlen af te stemmen op daadkracht en 

flexibiliteit. Zo krijgt een student meer inzicht in welke studiekeuze het best past bij zijn denkstijl en kan 

een organisatie insteken op het aanstellen van een dreamteam met de daarbij behorende competenties. 

 

Hoe werkt het? 

MPA begint met het invullen van een uitgebreide individuele test middels de computer en internet waarin 

alle criteria van de metaprofielen binnen een bepaalde context worden uitgevraagd. Het 

computerprogramma gaat vervolgens de samenhang in relatie tot de context op een rij zetten en de 

resultaten komen uiteindelijk met een zeer uitgebreide rapportage en grafieken (gem. 25 pagina's) binnen 

zeer korte tijd terug bij de opdrachtgever. 

Vervolgens zal een van onze medewerkers de uitslag middels een coachsessie uitgebreid bespreken en 

verhelderen.  

 

Kosten 

De kosten van de test bedragen 140 euro en voorafgaand aan de test en na de test vinden nog een 

coachgesprek a 75 euro per gesprek plaats (bij dit gesprek is terugvordering van ziektekostenverzekeraar 

mogelijk). 

 

Voor wie is MPA geschikt? 

MPA wordt vaak gebruikt door coaches en adviseurs, echter ook binnen de vakgebieden marketing, P&O, 

managers en mediators wordt MPA regelmatig ingezet voor allerlei doelstellingen. 

MPA is o.a. inzetbaar bij: 

- Doelgericht coachen 

- Keuze van studie en/of werk 

- Inzicht creëren in eigen capaciteiten 

- Samenstellen van sterke teams 

- Keuze van nieuw personeel (sollicitatieprocedures) 

- Samenwerking begrijpen en verbeteren 

- Bemiddeling bij conflicten 

- Teambuildingstrajecten  

 

Voor meer info bel Lilian Bakels MPA specialist: 06 46200457 of mail  


