Talent analyse en
Assessments

Persoonlijk analyse
compact

Assessment
Center

Team
Analyses

Een assessment dat
past bij deze tijd.
Compact maar
krachtig. Flexibel en
snel uit te voeren.
Maak je werving &
selectie nog
succesvoller.

De diepte in gaan en
jouw kandidaat kennis
laten maken met jouw
bedrijfscultuur.

Effectiever
samenwerken begint bij
inzicht in de verschillen.
Van individu naar
samen?
Kies onze krachtige
team analyse en
workshops

Investeer in een
dagdeel live
assessment center.

Compacte Talent
analyse

Talent Analyses en
Assessments

Flexibel in te vullen, gemak
voor kandidaat en
opdrachtgever en snel
resultaat:
Kandidaat vult online
vragen set in
Resultaten worden
via live, of via skype
door assessor met
kandidaat besproken
Rapport en
bevindingen worden
door assessor naar
kandidaat en
vervolgens
opdrachtgever
gestuurd

Iedereen weet dat werving &
selectie een investering
vraagt. Een volgende logische
vraag is hoe maak ik deze
investering effectiever? Op de
harde criteria zoals ervaring,
opleiding en kennis selecteren
is de eerste stap. Maar wat
laat die kandidaat ook op na
de sollicitatiegesprekken in
jouw organisatie zien?

Ieder individu bestaat uit
unieke bouwstenen: zijn of
haar behoeftes, talenten,
capaciteiten. Deze bepalen
uiteindelijk hoe effectief het
gedrag is dat deze individu laat
zien. Daarnaast bepaalt ook
de omgeving, lees jouw
organisatie, of de individu ook
dit effectieve gedrag laat zien
en verder ontwikkelt.
Om de die kans op succes
groter te maken moet je wat
dieper graven naar die niet
zichtbare talenten, motivatie
en behoeften. Niet iedereen
Veelal weten ze het zelf nog
niet eens….
Hier ligt de meerwaarde van
de persoonlijke analyse en
assessments die Windkracht-11
kan bieden!

Investering: € 750
De Talenten analyse geeft aan de
hand van een 4-tal
persoonlijkheidstesten een
uitgebreid beeld van
persoonskenmerken, capaciteiten
en eigenschappen.
Intrapersoonlijk; de persoonlijke
talenten en drijfveren en
competenties, maar ook
interpersoonlijk; wat doe je met
die talenten en wat levert dit
voor interactiestijl op.
De persoonlijke analyse is een
betrouwbaar en valide
psychologisch assessment
ontwikkelt door psychologisch
adviesbureau Castor Fiber Group.
Windkracht-11 is licentiehouder
en al onze assessoren zijn
gecertificeerd voor deze analyse
en worden jaarlijks zelf ook
getraind. De analyse zelf is
gebaseerd op een combinatie de
volgende theorieën: Robert
Quinn, Disc van Thomas
International , en MBTI

Assessment Center
Diepgang en maatwerk. Leg
jouw kandidaat real life
business cases uit jouw
praktijk voor
Kandidaat vult
voorafgaand de
vragen set online in
Resultaten worden
op locatie door
assessor met
kandidaat besproken
Assessor heeft met
opdrachtgever de
cases bepaalt
Kandidaat voert ter
plaatste een aantal
opdrachten uit
(rollenspel,
presentatie,
discussie, uitwerken
actieplan…
Assessor verwerkt
bevindingen in een
eindrapport en
bespreekt deze met
opdrachtgever
Locaties zijn flexibel
in te vullen door heel
Nederland en ook op
locatie
opdrachtgever

Investering: € 900
per dagdeel
Samenwerken in een
team centraal
stellen?
Neem dan contact met ons op
voor de teamanalyses. Waar
ligt de kracht van deze
samenstelling, waar de
valkuilen en wat zien we als
uitdaging en ontwikkel pad
voor het team als geheel

De kleine lettertjes
De persoon analyse uitbreiden met een capaciteiten test (IQ test)? Dat kan. Additionele kosten
bedragen € 150. Alle genoemde bedragen zijn ex BTW en reiskosten voor activiteiten op locatie. Die
reiskosten bedragen € 0,35 per kilometer.

Aanmeldingen en Informatie

Neem contact op met Carola Smits middels 06-57332245 of carola@windkracht-11.nl
Meer lezen over onze visie op talent-en organisatieontwikkeling?
www.windkracht-11.nl

