
 

 

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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Onze missie: bevestigen en ontwikkelen van ‘talent’. Onze tools: 

talentassessments, talentcoaching en talentmanagement-advies. 

Concreet betekent dit dat wij selectie-onderzoek, outplacement-

trajecten, ontwikkelassessments en coachingstrajecten doen. Ons 

meest bekende handelsmerk is Talentassessment.nl. Binnen ons 

bureau werken register-psychologen, jobcoaches, therapeuten en 

trainers. 

Goedegebuure Consultancy is in 1999 opgericht door Matthijs 

Goedegebuure* en heeft in de afgelopen jaren opdrachten uitgevoerd 

voor o.a. KPN, ING, MEE, Vitens, Leaf en tal van andere organisaties: 

banken, basisscholen, voortgezet onderwijs, gezondheidszorg, ggz, 

MKB, technische industrie, agrarische sector. 

Ons bureau onderscheidt zich doordat we op alle vlakken een stap verder gaan. 

 

 Unieke talentdefinitie. Onze talentassessments bevatten naast de gebruikelijke intelligentie-, persoonlijkheids- en 

interesse-onderzoeken een unieke analyse van uw sterke punten en de combinaties daarvan. Deze worden 

verwerkt in een 100% unieke en persoonlijke talentdefinitie. 

 

 Extra toepasbaarheid. Onze assessments zijn geïntegreerd met persoonlijkheidsmodellen die in coaching, 

loopbaan-begeleiding, persoonlijke ontwikkelingsplannen en teambuilding worden gebruikt: DISC, MBTI, Belbin, 

PAKSOC, Big Five. Uitgebreide assessment-rapporten die altijd aansluiten. 

 

 Multidisciplinaire expertise. Al onze diensten worden door een multidisciplinair team uitgevoerd: psychologen, 

jobcoaches, trainers, talent-coaches, teamcoaches, intermediairs. We zorgen dat alle modules perfect op elkaar 

afgestemd zijn. 

 

 Integratieve benadering. Omdat wij zowel ervaring en expertise bezitten op het gebied van psychische 

problematiek als op het gebied van talentcoaching kunnen wij outplacement en re-integratietrajecten zorgvuldig 

integreren met psychologische behandeling. Dat is echt maatwerk. 

Goedegebuure Consultancy 

Onderscheidend talent 

* Matthijs Goedegebuure (1968) heeft passie voor mensen en talenten. Als jongen werkte hij o.a. als krantenman, havenwerker, verkoper en chauffeur. En sinds 20 

jaar als registerpsycholoog en personal coach. Met managers, directeuren, politici, wetenschappers, maar ook lassers, bakkers, uitzendkrachten, verkopers. Hij heeft 

meegevoeld met hun werk, deadlines, targets, worstelingen. Hij spreekt de taal van de industrie, wetenschap, scheepvaart, gezondheidszorg, muziek-business, 

handel, transport, etc. Hij heeft ruim 20.000 adviesgesprekken op zijn naam staan en honderden assessments. In 2011 is zijn eerste boek ‘Ademruimte’ verschenen. 


