
Wil je duurzaam (werk)geluk realiseren?

Odin Development Compass (ODC) 



Heb je het gevoel vast te zitten? Weinig zin om dingen te ondernemen?

Ben je eigenlijk altijd vermoeid? Kost werk je te veel energie?

Niet meer happy in je huidige functie, wil je wat anders? Maar wat dan?

Klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling?

Neem dan nu actie!

ODC coaching maakt bewust, geeft inzicht en praktische handvaten.

Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, verandert er niks!



Odin Development Compass (ODC) 
Hét coachingsinstrument voor persoonlijke ontwikkeling en 

creëren van werk- en leefgeluk

 Snel, simpel, diepgaand maar soms ook confronterend
 Online invullen, wanneer en waar jij maar wilt
 Overzichtelijke presentatie, heldere rapportage
 Persoonlijke terugkoppeling van de resultaten
 Persoonlijke coaching / begeleiding in de te nemen vervolgstappen

 Laat een heldere scheiding zien tussen natuurlijke kracht en 
aangeleerd, en daarmee kwetsbaar, gedrag

 Geeft inzicht in natuurlijke competenties
 Geeft inzicht in ontwikkelbare competenties
 Geeft inzicht in moeilijk ontwikkelbare competenties
 Maakt bewust wanneer je in je kracht staat
 Maakt bewust waar je energielekken zitten
 Praktisch ontwikkelkompas
 Ontwikkeld in samenwerking met het Jungiaans instituut
 Software voldoet volledig aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Kortom: een mooi startpunt voor verdere groei in je persoonlijke ontwikkeling.



Ik zet deze tool graag in om een aantal zaken die werk- en leefgeluk in de weg staan te verhelderen. Je 
krijgt goed in beeld waar je mag ontwikkelen en wordt begeleid bij het bedenken van acties die 
verandering tot gevolg hebben. 

Je ziet aan welke knoppen je kan draaien om in kleine stappen snel verbetering te zien. Situaties 
waarin jij in je kracht staat en lekker in je vel zit worden duidelijk. Door het verkrijgen van inzicht word 
je bewust waar je energielekken zitten en waar je op leeg loopt. Jij staat aan het roer en navigeert met 
behulp van het kompas op jouw persoonlijke weg van ontwikkeling.

Geeft v.s. kost energie



Het ODC dashboard geeft een overzichtelijke presentatie van de resultaten van de meting. En een uitgebreide 
rapportage. 

Met deze resultaten ga je met je coach aan de slag welke concrete stappen jij kan nemen om verder te kunnen. 
In een paar bijeenkomsten wordt dit praktisch gemaakt en uitgewerkt.

Voorbeeld dashboard



ODC coaching
Coaching gaat zeker niet over iemand die zegt wat jij moet doen. Persoonlijke coaching is een manier 
om jou de instrumenten aan te reiken om je eigen antwoorden te vinden, je te stimuleren en te 
ondersteunen bij het maken van belangrijke keuzes om vervolgens actie te ondernemen. Daarmee kun 
je veranderingen in gang zetten en zo je levenskwaliteit verbeteren en gelukkiger worden. 

Met de ODC word je bewust van je eigen talenten, valkuilen en gedragingen. Hier kun je dan aan gaan 
werken. 

Omdat je weerbaarder wordt, kan je gemakkelijker met tegenslagen en de mindere kanten van het 
leven omgaan. 

Ik ga je zeker niet vertellen wat je moet doen; de antwoorden heb je immers zelf! Je moet er alleen bij 
zien te komen. En dat lukt je, met mijn hulp. Per gesprek maken we concrete afspraken en benoemen 
we samen praktische stappen. Hiermee heb jij een stok achter de deur hebt om de verandering echt in 
gang te zetten. 



Maarten Bos
T:  06 198 96 114

M: info@theboscompany.com

Wil je duurzaam (werk)geluk realiseren?
Wil je veranderen?
Durf jij het aan? 
Klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling?

Meer weten? Neem dan contact op:

Gelieerd aan:


