Wanneer zet u
assessments in ?
• werving- en selectievraagstukken

Wat leveren
onze assessments op ?
‘Alles wat aandacht krijgt, groeit !’

• personeelsplanning
• talentmanagement
• cultuurverandering
• teamontwikkeling
• loopbaanontwikkeling

Investeren in
mensen loont !
Het zorgvuldig selecteren van
medewerkers is belangrijk.
Het gestructureerd verder
ontwikkelen van uw team is
de echte sleutel tot uw succes.
Door bewust te investeren in
uw mensen, creëert u name
lijk blijvende motivatie en
productiviteit.
Met onze positief ingezette
selectie- en ontwikkel
assessments en gevalideerde
instrumenten versterkt u
bovendien uw imago van
eigentijds en professioneel
bedrijf en trekt u sneller
toptalent aan. Daar dragen
wij graag aan bij!

Waardevolle
Assessments
Selectie- en ontwikkelassessments
van topkwaliteit

Selectie assessments;

gericht op het zorgvuldig selecteren van
de juiste persoon op de juiste plek
• Zorgt voor de juiste persoon op de juiste plek
• Voorkomt dure selectiefouten
• Genereert waardevolle informatie over de krachten en
ontwikkelpunten van nieuwe professionals
• Selecteert professionals, die geschikt zijn voor de functie,
de organisatie en het team
• Versterkt bij  sollicitanten het beeld van een objectief en
professioneel selectietraject

Ontwikkel assessments;

gericht op het continu ontwikkelen van managers,
medewerkers en teams
•
•
•
•
•

Stimuleert de talenten en kwaliteiten van uw medewerkers
Vergroot tevredenheid en passie voor het werk
Versterkt de kracht en productiviteit van teams
Draagt bij aan een positieve organisatiecultuur
Versterkt intern en extern uw imago van een eigentijds
en professioneel bedrijf

Nieuwsgierig ?
Overtuig uzelf van de waarde van onze professionele
selectie- en ontwikkelassessments en onze persoonlijke
adviezen daarbij. Bel of mail ons voor een vrijblijvende
offerte of kennismakingsgesprek.

Het Balance team

www.balancecaribbean.com
deseriere@balancecaribbean.com
T: (+5999) 737-8831

www.balancecaribbean.com

Selecteert u medewerkers die wezenlijk
bijdragen aan uw organisatie ?
Investeert u gestructureerd in
uw menselijk potentieel ?
Zet u de juiste personen op sleutel
posities binnen uw bedrijf ?
	Benut u de talenten en kwaliteiten
van al uw medewerkers optimaal ?
Daagt u high potentials voldoende uit ?

De essentie:

De essentie:

Selectie nieuwe
medewerkers

Ontwikkeling huidige
medewerkers

Selectie assessments richten zich op het zorgvuldig
selecteren van de juiste persoon op de juiste plek.

Ontwikkel assessments richten zich op het continu

Stap 1 Z
 orgvuldige intake

Stap 1 Professionele intake
		
en uitvoering

•
•
•
•

Gerichte afstemming over verwachtingen
Zorgvuldige vastlegging ideaal functie- en persoonsprofiel
Heldere opzet assessmenttraject
Doeltreffende procedure en strakke tijdsplanning

Stap 2 Snelle uitvoering
Het zorgvuldig selecteren en continu
ontwikkelen van managers, professionals

•
•
•
•

Goede voorlichting en zorgvuldige begeleiding
Heldere uitleg selectie-instrumenten.
Deskundige inzet gevalideerde instrumenten
Snelle en professionele uitvoering traject

en teams is cruciaal voor elk bedrijf.
Onze selectie- en ontwikkelassessments
dragen daar aan bij!

Stap 3 Praktische rapportage
•
•
•
•

Snelle rapportage krachten en ontwikkelpunten kandidaat
Zorgvuldige terugkoppeling resultaten traject
Ruimte voor vragen en nuanceringen
Praktisch en onderbouwd advies

ontwikkelen van managers, medewerkers en teams.

• Heldere afstemming assessmentdoel en klantwensen
• Goede voorlichting aan betrokken managers,
medewerkers en teams
• Snelle uitvoering assessmenttraject
• Bewuste keuze van instrumenten en werkvormen

Stap 2 Goede verslaglegging en advies
•
•
•
•

Zorgvuldig assessmentverslag
Focus op krachten en ontwikkelpunten
Persoonlijke terugkoppeling van resultaten
Onderbouwd advies over ontwikkelpotentieel

Stap 3 Heldere alternatieven en acties
• Inzicht en acceptatie van eigen ontwikkelpotentieel
door kandidaat
• Heldere uitleg benodigde ontwikkelstappen
• Gezamenlijke uitwerking gefaseerd ontwikkelplan
• Duidelijke prioriteiten en ontwikkelacties voor de toekomst

Onze expertise
Professionaliteit
• Ervaren en aanvullend
assessmentteam
• Ruime ervaring Nederland
en Dutch Caribbean
• Werkzaam op alle boven- en
benedenwindse eilanden
• Gecertificeerde assessoren
• Internationaal gevalideerde
instrumenten
• Assessments conform
NIP richtlijnen

Assessments
•
•
•
•
•

Selectie assessments
Ontwikkel assessments
Management assessments
Team assessments
Loopbaan assessments

Instrumenten
•
•
•
•
•
•
•

Individuele- / groepsgesprekken
Persoonlijkheidsvragenlijsten
Drijfverenvragenlijsten
Capaciteitstesten
Business Cases
Probleemanalyses
Werksimulaties & rollenspellen

Opdrachtgevers
• Financiële sector
• Professionele dienstverlening
• Alle eilandelijke overheden
Dutch Caribbean
• Overheids NV’s
• Onderwijsorganisaties
• Stichtingen

