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Assessment bij ontslag of boventalligheid
Graag informeren wij u over de inzet van een loopbaanassessment bij
ontslag of boventalligheid. Met de nieuwste wetenschappelijke inzichten
en ondersteunende instrumenten van SHL, Pearson, de Open Universiteit,
Hogrefe en het Jungiaans Instituut geven wij een genuanceerd beeld van de
kandidaat, zijn of haar mogelijkheden tot ontwikkeling en doen we concrete
aanbevelingen voor de arbeidsmarkt.
Bijgevoegd treft u een link aan naar een voorbeeldrapportage.
Onderstaand treft u twee testscores aan die onder meer onderdeel uitmaken
van de rapportage.

Competentieprofiel
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competentie
Sturen
Delegeren
Motiveren van anderen
Ontwikkelen van anderen

score
7
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9

competentie
Interpersoonlijke sensitiviteit
Werken in teamverband
Opbouwen en onderhouden van relaties
Flexibiliteit
Stressbestendigheid
Vasthoudendheid
Multicultureel bewustzijn

score
9
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9
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competentie
Oordeelsvorming
Verzamelen van informatie
Probleemanalyse
Doelen stellen
Plannen en organiseren
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competentie
Strategische visie
Commerciële gerichtheid
Innoveren
Carrière - en persoonlijke ontwikkeling

score
9
4
8
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Mensen: Interpersoonlijk
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Code SO1
Adviseur P&O

zz Een competentie is meer dan alleen een persoonlijkheidstest

Beleidsmedwerker welzijn

zz Gedrag wordt verklaard door een samenspel van: persoonlijkheid,
intelligentie, (onbewuste) motivatoren & interesses, omgang met belangrijke
andere personen, kennis & ervaring en cultuur

Beleidsmedewerker onderwijs
Docent bestuurskunde
Hoofd zorg
Etc……………………………
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Denken: Organisatie
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Waarom testen bij Schaepkens?

zz Onze genuanceerde aanpak geeft inzicht in hoe een kandidaat:
zz

omgaat met teamleden, (collega-)managers, klanten en andere belangrijke
personen in de organisatie

zz

conflicten hanteert

zz

participeert in besluitvormingsprocessen

zz

omgaat met stress

zz

communiceert

zz U krijgt daardoor een compleet advies over de ontwikkeling van een
competentie
zz U krijgt een concreet arbeidsmarktadvies om mee te werken

De afgelopen jaren hebben verscheidene overheidsinstanties ervaring opgedaan
met de werkwijze van bureau Schaepkens. Op uw verzoek is het uiteraard
mogelijk om een instantie als referentie te benaderen.

zz Onze adviseurs komen uit de praktijk waardoor ze uw vraag goed begrijpen
en omstandigheden aanvoelen

Informatie
Mocht u meer willen weten, mail dan gerust naar agnes.koch@schaepkens.com of naar
leon.schaepkens@schaepkens.com.
U kunt ook natuurlijk ook bellen naar het nummer 040-7110580.

Daadwerkelijk veranderen

