
MyMatch 

De kleurentheorie achter MyMatch geeft glashelder aan of de drijfveren en daarmee de persoonlijkheid van 

een werkzoekende matchen met de vacature. Wat ook duidelijk naar voren komt: is de werkzoekende vanuit 

zijn of haar intrinsieke drijfveren echt gemotiveerd? Stel dat iemand hoog scoort qua IQ en EQ. Dat is op zich 

mooi, maar als hij/zij niet beschikt over de nodige motivatie,  dan is de match niet compleet, voor de 

werkzoekende niet, en niet voor u.

 

MyMatch: een gelukkige match heeft niets met geluk te maken! 

Interim Techniek noemt MyMatch de perfecte verbinding tussen werkgever en werkzoekende. Bij de opzet 

van MyMatch is niets aan het toeval overgelaten. Hoe zit dat precies?  

Binnen MyMatch spelen twintig menselijke gedragstypen de hoofdrol. Ze zijn gebaseerd op de verschillende 

combinaties van de MyDrives-kleuren. Gaat het om een salesfunctie? Dan zoekt u wellicht de scherpschutter 

(combinatie van oranje en blauw) of de impulsieve persoonlijkheid (combinatie van oranje en rood). Voor 

andere functies zijn weer andere persoonlijkheden gewenst. Zo past de dienstverlener (combinatie groen en 

blauw) perfect bij de functie van managementondersteuner of customerservicespecialist.  

 

Dit geldt ook voor de inzicht van het gedrag van een individu of team. Het leert je ook inzicht te geven in de 
drijfveren van een ander! Effectief communiceren en het verbeteren van de samenwerking. Hiervoor 
gebruiken we MyDrives en MyHabits. Analyses ingezet door INTERIM TECHNIEK zorgt voor de juiste persoon 
op de juiste plek, geeft bovendien aan waar ruimte is voor ontwikkelpunten en waar kansen liggen voor 
doorgroeimogelijkheden. 
Wilt u kennis maken met MyDrives of MyMatch en uw vacature of team laten inkleuren? 
 

Mail dan naar info@interimtechniek.nl of bel naar Wouter Schreuder: 06 - 4727 2829.  
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