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  Gerichte modules

 

Persoonlijkheid. Uniek onderzoek naar alle sterke punten van je karakter aan 
de hand van Big Five en diverse andere tests. Elke sterkte is een bouwsteen van 
je unieke talent. 

 

Intelligentie. Een serieus intelligentie-onderzoek door een registerpsycholoog 
dat alle sterktes van je intelligentieprofiel in kaart brengt. Zie je scores op acht 
deelterreinen; essentiële bouwstenen van jouw talent. 

 

Interesse. Wat geeft jou energie? Waar word je blij van? Een gedegen 
onderzoek naar deze belangrijke bouwstenen van je talent. De match met 
karakter en intelligentie wordt ook vastgesteld! 

 

Profiel-hub. Jouw profiel vertaald in DISC, PAKSOC, MBTI en Belbin-profielen. 
Zo sluit je assessment naadloos aan bij iedere vorm van coaching of training. 
Dat is wel zo makkelijk! 

 

Competenties. Een duidelijk overzicht van je ontwikkelde vaardigheden op het 
gebied van werk, contacten, leidinggeven, denken en stress-hantering. Hoewel 
ze niet ‘aangeboren’ hoeven te zijn, bevatten ze wel bouwstenen van je talent. 

 

Referenten. Wat zeggen de mensen die jou kennen over je talent en je 
kwaliteiten? Wanneer ben je volgens hen in je element bent? Wij benaderen 
jouw referenten voor een online-survey. 

 

 Diepgaande analyses

 

Sterkte-analyse. Al je sterke punten  worden zorgvuldig geanalyseerd en met 
elkaar in verband gebracht. Dit maakt onze assessments tot professioneel 
vakwerk. 

 

Zwakte-analyse. Toewijding aan je talent lukt alleen als je weet wat je valkuilen 
zijn en met welke zaken je je niet moet bemoeien. Ook dat wordt zorgvuldig 
geanalyseerd. 

 

Samenvattingen en combinaties. Sterke punten kunnen elkaar versterken of 
juist verzwakken. Alle combinaties van iq-, persoonlijkheids- en interessesterktes 
worden bekeken. 

 

Unieke talentdefinitie. Op dit onderdeel zijn we het meest trots: alle 
onderzoeksgegevens worden in een korte, 100% persoonlijke en unieke 
talentdefinitie verwoord. Je paspoort voor de toekomst. 

 

TA LE NTAS SES SME NT .NL 

Exclusieve assessments met 

focus op uniek talent in plaats 

van een functie. 

 

J ARSONS  PRINCIPE  

Logisch vier-stappen plan voor 

talentontwikkeling zodat je 

steeds helder hebt waar je staat. 

 

TA LE NT -COA CHING  

Professionele en inspirerende 

begeleiding door een coach die 

in jouw talent gelooft. 

 

TEAMCOACHING 

Inspirerende begeleiding bij het 

aansturen van de onzichtbare 

krachten in je team. 

  

O UTP LACEME NT 

Maatwerk-traject met assess-

ment, talentcoaching aan de 

hand van het Jarsons-principe. 

  

RE-INTEGRATIE  

Geen goedkoop optimisme of 

tips die iedereen kan bedenken. 

Wel: realistisch besef dat het 

vinden van een nieuwe baan 

uiterst moeilijk is als je bent 

vastgelopen. Daarom zetten we 

al onze passie en expertise in. 
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