
 

      

 

IEMTspiratie Persoonlijke Ontwikkeling 
 
Deze IEMTspiratie is speels, verdiepend en je ervaart opnieuw de magie van IEMT: we  geven de 
persoonlijke ontwikkeling een boost! 

Inspiratiebron voor deze IEMTspiratie: de kernkwadranten van Ofman, provocatief coachen, en het sociaal 
panoramawerk van Lucas Derks. Ook als je al werkt met de kernkwadranten is deze IEMTspiratie een 
aanrader. 

De kernkwadranten geven inzicht in de logische samenhang tussen je kernkwaliteiten en de bijbehorende 
valkuilen, uitdagingen (ontwikkelpunten) en allergieën (eigenschappen van anderen waar je veel moeite 
mee hebt). Het werken met kernkwadranten wordt ingezet voor het maken van passende beroepskeuzes, 
inzicht bij verstoorde arbeidsverhoudingen en het maken van persoonlijke ontwikkelplannen. 

Na een korte uitleg over de kernkwadranten, een methodiek van Daniel Ofman, inventariseren we met 
welk kernkwadrant je aan het werk wilt gaan. Op deze dag is het vertrekpunt een allergie die je hebt voor 
iemand. Vanuit deze allergie bepaal je jouw bijbehorende kernkwaliteit, valkuil en uitdaging. 

Met IEMT  gaan er op magische wijze voor zorgen dat: 

• Je allergieën verminderen 
• Je niet langer in die valkuil stapt 
• Je uitdaging ter plekke ontwikkelt 
• Jouw kernkwaliteit versterkt. 

Rondom de allergie gaan we aan het werk met een oefening uit het sociaal panorama van Lucas Derks. 
Het werk van Lucas is een van de inspiratiebronnen voor IEMT en identiteit. Daarbij ontdek je hoe het 
komt dat je een allergie hebt voor iemand anders. Je ontdekt dat jouw allergie niks met die ander te 
maken heeft, maar alles met wat er in jouw brein gebeurt. Je leert hoe je m.b.v. een oefening van Lucas 
Derks verandering kunt aanbrengen. 

En als speelse afsluiter werken we met het zelfbeeld. Ook een oefening van Lucas Derks. Ontdek dat je 
zelfbeeld niet iets vaststaand is, maar dat je er mee kunt spelen. Ontdek het effect van jouw gekozen 
zelfbeeld op een ander. 

Leesadvies: het hoofdstuk kernkwaliteiten uit het boek Bezieling en kwaliteit in organisaties, Ir. Daniel D. 
Ofman. 
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