
 

 

 

ODC-METING  
ODC® staat voor Odin Development Compass. Het ODC® is een meetinstrument om drijfveren, talenten en 
competenties in kaart te brengen. Het krachtige en unieke van het ODC® ten opzichte van andere 
instrumenten is dat het ook het onbewuste meet. Specifiek aan het ODC® daarbij is de meting in tekst én 
beeld. Hierdoor meet het ODC® niet alleen wat je allemaal weet (cognitief) over jezelf, maar ook je 
voorkeuren (associatief) uit jouw persoonlijke en collectieve onbewuste. En we weten inmiddels dat 
tenminste 90% van ons dagelijks handelen wordt bepaald vanuit ons onbewuste… 
 
Het ODC® is een gevalideerde en betrouwbare meetmethode met uitzonderlijke resultaten. Aan de basis van 
de OD®C ligt het gedachtegoed van de analytische dieptepsychologie van Carl Gustav Jung. 
 
 
ESSENTIE IN VIER KLEUREN 

Het ODC® brengt met een helder en eenvoudig onderzoek van 10-15 minuten op een onverwachte manier 
jouw potentieel diepgaand in kaart. Je krijgt een beeld van de competenties die je al ontwikkeld hebt én 
van jouw nog niet ontwikkelde potentieel. Het ODC® doet daarbij zowel een beroep op jouw bewuste als 
op jouw onbewuste zelfkennis. Door deze twee te combineren krijg je onder andere een unieke kijk op: 
 

• Jouw natuurlijke drijfveren en daarbij horende competenties die je al krachtig hebt ontwikkeld of 
die nog sluimeren (je natuurlijke en potentiële kracht);  

• De drijfveren en competenties waar je van nature niet toe geneigd bent, maar die je wel hebt 
aangeleerd. Omdat je die nodig had thuis, op school of op jouw werk (je kwetsbare kracht).   

• Talenten en vaardigheden waar je van nature geen aanleg voor hebt en die je ook in de praktijk niet 
hebt ontwikkeld (onbekende vaardigheden). 

 

 
Natuurlijke kracht 
De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en 
waar iemand energie van krijgt. 
 
Potentieel talent 
Het ontwikkelbare talent is datgene wat iemand van nature 
goed kan, maar niet of beperkt benut. Oranje kan 
gemakkelijk ontwikkeld worden naar groen. Dit geeft extra 
energie. 
 
Kwetsbare kracht 
De kwetsbare kracht is wat iemand van nature minder goed 
kan, maar toch heeft aangeleerd. Je kan er dus ook best erg 

goed in zijn geworden… Maar het kost je vaak meer energie, en is minder effectief. 
 
Onbekend gebied 
Het onbekende gebied is wat iemand van nature minder goed kan én ook niet doet. 



WERKWIJZE 

De ODC-meting is een heldere en 'eenvoudige' online vragenlijst van 10-15 minuten. Je kunt de meting 
doen op je computer, laptop of tablet.  
De ODC-meting laat vervolgens zien welke onbewuste drijfveren, krachten en talenten je van nature hebt. 
De rapportage die hieruit voortvloeit ontvang je tijdens de terugkoppeling en bespreking van jouw meting. 
 

ODC® & COACHING 

Het ODC®-ontwikkelkompas geeft snel en diepgaand inzicht in jouw natuurlijke drijfveren en competenties. 
Tegelijkertijd wordt ook zichtbaar welke kwetsbare krachten jouw natuurlijke ontwikkelmogelijkheden nog 
kunnen blokkeren. Het ODC is daarmee een krachtig instrument om te gebruiken bij de start van een 
coachingstraject. Of het nu gaat om talentontwikkeling, loopbaanontwikkeling of jouw persoonlijke 
ontwikkeling. Het ODC geeft je snel en diepgaand inzicht in jouzelf en helpt je om keuzes te maken en 
richting te geven aan je leven en werken.  
 

INVESTERING 

Het zakelijke tarief voor de ODC-meting en bijbehorende rapportages 225,00 euro exclusief btw. Voor 
particulieren bedraagt het tarief 225,00 euro inclusief btw.    
 

CONTACT 

Wil je meer informatie om te kijken of een ODC-Meting nu iets voor jou is of een afspraak maken, dan kan 
je me telefonisch bereiken op (06) 81 95 85 86 of een bericht sturen naar 
suzanne.remmers@stapsteencoaching.nl.  
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