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Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? 

SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke 
en professionele groei, zodat ze met meer zelfvertrouwen en plezier 
effectiever communiceren en professioneler functioneren! 

Wij creëren inzicht in gedrag en communicatie omdat dit voor 80% bepaalt of 
iemand effectief of succesvol is. Wij werken voor onderstaande doelgroepen en 
bieden oplossingen voor de vragen die daar spelen. 

Profit / Non profit 

x Zit de juiste persoon op de juiste plek? 
x Wat drijft mijn personeel? 
x Hoe kan ik de effectiviteit verbeteren? 
x Waar gaat het mis in communicatie? 

Particulieren 

x Wat wil ik? En waarom? 
x Wat vind ik interessant? 
x Waarom loop ik vast in mijn werk/relatie? 
x Hoe krijg ik weer controle/energie? 

Scholieren 

x Hoe maak ik de juiste studiekeuze? 
x Wat vind ik nu echt interessant? 
x Wat kan ik als ouder hierin bijdragen? 
x Welke begeleiding geef ik als leraar? 

Waarom kiezen klanten voor SoHuman? 

x Wij leveren duurzame oplossingen 
x Wij werken met ervaren coaches en geven gedegen advies 
x Wij werken met online gedragsanalyses dus flexibel en snel inzetbaar 
x Wij zijn gedreven door passie: mensen helpen door kennis te delen en hen in 

hun kracht zetten 



 

 

HRM 

Wij helpen u bij de in-, door- en uitstroom van uw personeel en helpen u met de 
vertaling van gewenste competenties naar uw competentie management systeem. 

x Instroom in de vorm van personeelsselectie: bepalen van de meest juiste 
match tussen functieprofiel en kandidaat.  

x Doorstroom in de vorm van training, coaching en advies op het gebied van 
personeelsmanagement. 

x Uitstroom in de vorm van begeleiding naar werk of zelfstandig 
ondernemerschap. 

Coaching 

Onze coachingstrajecten zijn werk gerelateerd. Coaching is een gestructureerd 
en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte 
aanzet tot effectief gedrag. De gecoachte kan een individu zijn, maar ook een 
team. Doelstellingen kunnen o.a. zijn bewustwording en persoonlijke groei: 

x het vergroten van zelfvertrouwen 
x het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden 
x het maken van de juiste werk gerelateerde- of studiekeuze 

Trainingen 

In onze trainingen draait alles om het gedrag van mensen en de 
communicatiestijl die elk persoon kenmerkt. Dit bepaalt immers voor 80% de 
effectiviteit of succes van het individu of de groep. Wij hanteren hiervoor de DISC-
methode, waarbij ook de drijfveren interesse en waarden kunnen worden 
betrokken. 
Pas als iemand zichzelf goed kent en zelfvertrouwen herwint of versterkt, kan de 
volgende stap gezet worden. Zelfvertrouwen ontstaat door zelfinzicht en 
zelfwaardering. Anders gezegd, als mensen een goed inzicht hebben in hun 
zelfbeeld en hun gedrag, kunnen ze het beste uit zichzelf halen. Dit werkt direct 
positief door op de werkomgeving en de privé situatie. 
 



 

 

 

Interim management 

Consultancy en veranderingsmanagement. Wij mobiliseren het personeel op 
operationeel en tactisch niveau, om de samenwerking en klantgerichtheid 
vanuit zichzelf te verbeteren. Prestaties zullen aantoonbaar verhogen, geschillen 
tussen groepen worden aangepakt en veranderingsprocessen zullen versnellen. 
Hiermee helpen we de klantgerichtheid door de hele organisatie te 
professionaliseren. Met een betere aansluiting op klanten (value chain 
management), verbetert de effectiviteit van uw organisatie, verlagen uw kosten 
en groeit de betrokkenheid van uw personeel. 

Particulieren 

Wij helpen particulieren vanuit het zelfconcept. Dit betekent dat we vanuit 
zelfinzicht werken aan zelfwaardering wat uiteindelijk weer leidt tot zelfvertrouwen. 
Als wij zelfvertrouwen hebben dan staan wij in onze kracht. Wij geven niet alleen 
inzicht in uw cognitieve vaardigheden, kennis en werkervaring, maar kijken ook 
grotendeels naar uw overdraagbare vaardigheden en intrinsieke motivatie. Deze 
laatste twee bepalen immers vaak voor 80% uw succes. 
 
Niet alleen in uw werk maar ook in uw privé leven heeft u soms behoefte aan 
handvatten die u helpen weer grip en controle te krijgen op uw leven en 
leefomgeving. Wij bieden u deze handvatten. Hiervoor gebruiken wij verschillende 
methodes en technieken aangezien geen mens hetzelfde is. Ons advies wordt op 
maat gegeven. 

U wordt bij ons gecoacht door een vaste ervaren en deskundige coach die verder 
kijkt dan alleen de inzichten, die wij verkrijgen via de psychometrische 
instrumenten die wij gebruiken. Wij plaatsen alles in uw context. Met andere 
woorden: wij houden rekening met uw verleden en heden en kijken vooral naar de 
toekomst. Dit doen wij op een oprechte, integere, praktische en nuchtere manier.  

 

 

 



 

 

Scholieren 

Wij helpen scholieren door meer inzicht te verschaffen in zichzelf zodat ze een meer 
passende (vervolg-) studiekeuze kunnen maken die aansluit bij hun talenten en 
intrinsieke motivatie. Momenteel wordt er inzicht gegeven in de enorme veelheid 
aan studiekeuzes, en wordt op basis van ervaring of op basis van een vragenlijst 
oppervlakkig gekeken naar je best passende interesses. Het ontbreekt echter nog 
aan het verschaffen van een werkelijk inzicht in je eigen behoeften en 
drijfveren. Hoe zit je nu in elkaar, wie ben je en waar ligt nu werkelijk jouw 
interesse? 
Het maken van een goede keuze, d.w.z. een keuze waar je op wat langere termijn 
ook nog happy mee bent, is dus belangrijk! Maar hoe maak je die voor jou op dit 
moment ‘juiste/beste’ keuze?. Wij bieden de oplossing. 

Wie is SoHuman? 

SoHuman verschaft al jaren inzicht in gedrag en communicatie voor bedrijven, 
particulieren en scholieren. Nadat de organisatie in 2002 is opgericht, is ze in 2006 
versterkt met de komst van Ed van ’t Klooster. In 2013 heeft Ramon Hubert zich 
toegevoegd. Ed en Ramon vormen momenteel de tweekoppige directie van 
SoHuman. Zij beschikken over een brede ervaring op de gebied van gedrag en 
communicatie, coaching, training en (veranderings-) management. SoHuman werkt 
nauw samen met Q4 Profiles in het opstellen van: 

x Persoonlijke Stijl Profielen (DISC) 
x Persoonlijke Interesse Profielen 
x Persoonlijke Waarden Profielen 
x Persoonlijke Studenten Profielen 
x Persoonlijke Sport Profielen 
x Persoonlijke Commerciële Profielen 

Met onze kennis en ervaring en de inzichten die wij verkrijgen uit de profielen gaan 
wij aan de slag om uw vraag te beantwoorden.  

Daarnaast heeft de organisatie een uitgebreid netwerk van professionals met wie ze 
samenwerkt. 



 

 

Q4 Stijl-, Interesse- en Waardenanalyse 

De Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse geeft u inzicht in de verschillen tussen 
mensen, maar vooral inzicht in uzelf. Wat is uw natuurlijke manier van doen? Hoe 
gaat u om met bepaalde situaties onder druk? Wat is uw stijl van communiceren? 
Wat zijn uw onbewuste drijfveren? Dit rapport analyseert uw natuurlijke 
gedragsstijl. 
 
De inhoud van de Stijl Analyse: 

- Karakteristieken van uw persoonlijke stijl (kernpatroon) 
- Talenten en groeimogelijkheden 
- Sterkten en valkuilen op het gebied van communicatie 
- Persoonlijke stijl in relatie tot werk en studie 
- Uw ‘werkelijke ik’ 
- Communicatietips gerelateerd aan verschillende temperamenten 

 
De Persoonlijke Interesses Analyse is gericht op onze passies en interesses. Het 
geeft aan welke interessegebieden ons prikkelen en aanspreken, zowel in ons 
werk/onze studie als in ons privéleven. Het is de kunst om deze passies aan te 
spreken, dat werkt motiverend. Het geeft positieve energie en voldoening. Hier 
kunt u uw persoonlijke carrière- en loopbaanontwikkeling aan spiegelen. 
 
De Persoonlijke Waarden Analyse geeft u inzicht in wat u belangrijk vindt. Het geeft 
weer welk waardenperspectief van grote invloed is op uw dagelijkse werk en leven. 
Waar staat u voor? Waar gelooft u in? Wat streeft u na? Wat vindt u dat u zou 
moeten doen in een bepaalde situatie? Het beschrijft uw waardenperspectief en hoe 
dit perspectief u beïnvloed in uw dagelijkse besluit- en oordeelsvorming.  

Contact 

Ook geïnteresseerd in advies en een hoop inspiratie? Een afspraak is zo gemaakt. 
 
SoHuman [Inzicht in gedrag en communicatie] 
Postbus 1329 
3800 BH  AMERSFOORT 
 
Telefoon algemeen : 033-4217810 E-mail algemeen : info@sohuman.nl 
Telefoon Ed   : 06-29481616 E-mail Ed  : ed@sohuman.nl 
Telefoon Ramon  : 06-33493344 E-mail Ramon : ramon@sohuman.nl 
 

www.sohuman.nl 
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