Welkom bij TSI!
U heeft zojuist een code ontvangen om uw eigen TSI-Profiel te maken via een beveiligde site
op internet. Hieronder leest u wat u moet doen om in te loggen en de vragenlijst in te vullen.
Op de tweede pagina treft u extra achtergrondinformatie en tips voor een plezierige
invulsessie aan.
① Waar moet ik zijn?
Ga naar: https://www.sisurvey.eu/
② In welke taal ga ik de vragen invullen?
In principe start de website automatisch in het Nederlands op. Maar als de internet browser
van uw computer is ingesteld op Engels, start de website in het Engels op. Ga naar de
taalbutton rechtsboven in het scherm en selecteer de taal waarin u straks ook de vragenlijst
wilt invullen. Wij raden u aan de vragenlijst in uw moedertaal in te vullen, als deze
beschikbaar is.
③ Hoe log ik in?
Kopieer de lettercombinatie (uw Antwoordcode) uit uw mailbericht en plak die in het veld
direct onder Respondent Login. Klik op Start.
④ En dan?
Klik op Doorgaan om de vragenlijst op te starten. Er verschijnt nu eerst een scherm waarin
het type rapport staat omschreven dat u gaat maken. Klik op Nu invullen.
⑤ Hoe vul ik de vragen in?
Vul eerst de benodigde persoonlijke gegevens in en klik op Doorgaan.* U kunt nu beginnen
met het feitelijke beantwoorden. Lees het scherm met instructies goed door en start de
vragenlijst door ook nu weer op Doorgaan te klikken.
⑥ Ben ik klaar?
Na het beantwoorden van de laatste vraag, verschijnt een scherm waarop u uw persoonlijke
gegevens nog een keer kan controleren voordat u op Opslaan klikt. Pas als u op Opslaan
heeft geklikt, worden uw antwoorden
bewaard.
⑦ Wat als ik vragen heb?
Vragen vooraf, tijdens of na afloop van het invullen? Neem contact op met uw TSIConsultant.
* Let op: u kunt de vragenlijst beantwoorden via de muis-sleepmethode (standaard instelling)
of via een numerieke waardering (klassieke antwoordmethode). Maakt u gebruik van een
iPad, vink dan de optie klassieke antwoordmethode aan.

Tips!
 Zorg dat u alle vragen in alle rust en privacy kunt invullen. Laat u niet onderbreken of afleiden
door anderen, telefoon, radio, email etc.
 Antwoord vanuit wat u vindt of voelt. Ga niet nadenken over hoe andere mensen misschien
over u denken. Probeer zo spontaan mogelijk te antwoorden en blijf zo trouw mogelijk aan
uzelf, zoals u uzelf kent. Er is geen GOED of FOUT in deze analyse!
 Heeft u een erg drukke of emotioneel belastende dag achter de rug, kies dan een ander
moment om de vragenlijst te beantwoorden. Het is lastig vragen over onszelf te
beantwoorden als we erg moe, gestrest, boos of verdrietig zijn.
 Verkeert u op dit moment in een periode in uw leven die van grote invloed is op uw
gemoedstoestand (om een voorbeeld te noemen: u zit midden in een rouwproces omdat u
recent een geliefde naaste verloren heeft), raadpleeg dan vooraf uw TSI-Consultant.
 Houd er rekening mee dat u 10-15 minuten nodig heeft om de vragenlijst in te vullen.

Wist u dat…….
TSI onderdeel uitmaakt van TTI Success Insights International, een van de belangrijkste
assessmentuitgevers ter wereld?
Meer dan 6 miljoen mensen ergens ter wereld een TSI-Profiel hebben gemaakt?
TSI-Profielen beschikbaar zijn in meer dan 40 talen, en toegepast worden in meer dan 90
landen?
TSI-Profielen volledig geautomatiseerd zijn? Uw antwoorden worden direct vertaald naar een
rapportage. Er is geen psycholoog of consultant die uw antwoorden interpreteert en vertaalt
naar tekst. De rapportage is een weergave van uw zelfperceptie.
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