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Impact begeleidt organisaties en medewerkers

Een assessment geeft een objectief beeld van capaciteiten, persoonlijkheid, kwaliteiten en in-
teresses van een medewerker of een sollicitant. Hierdoor ontstaat er een duidelijk(er) beeld van 
het potentieel, de doorgroeimogelijkheden,  de ontwikkelbaarheid, kwaliteiten en de vaardighe-
den van de kandidaat. Deze informatie biedt veel toegevoegde waarde voor zowel de kandidaat 
als de werkgever.

Doelgroep
Organisaties die meer inzicht willen verkrijgen in talenten van hun (poten-tiele) medewerkers. 
En kandidaten die meer inzicht wil verkrijgen in de eigen kwaliteiten en vaardigheden. 

Doelstelling organisatie
Vaststellen of de aanwezige vaardigheden en talenten van een medewerker overeenkomen met 
het gewenste functieprofiel. Als selectiemiddel voor nieuwe medewerkers of medewerkers in 
een veranderende functie. Voor het objectief kunnen bepalen van het werk- en denkniveau. 
Doelstelling kandidaat
Objectief inzicht verkrijgen in het leervermogen, gedragseigenschappen en beroepsinteresses. 
Werk- en denkniveau aantoonbaar kunnen maken. Inzicht verkrijgen in eigen kwaliteiten, vaar-
digheden en interesses om goed voorbereid te kunnen solliciteren op een in- of externe functie.

Onze aanpak
Na inventarisatie van de vraagstelling wordt een plan van aanpak en een competentieprofiel 
opgesteld. In het intakegesprek met de kandidaat komen zaken als motivatie, ambitie en per-
soonlijke omstandigheden ter sprake. De resultaten en de ontwikkelpunten worden besproken 
met de kandidaat waarbij er gekeken wordt naar de haalbaarheid van de loopbaandoelen.
We geven advies over ontwikkelbaarheid en de match met een nieuwe/veranderende functie 
aan de werkgever.

Resultaat 
Een objectief beeld van het leervermogen, persoonlijkheid, kwaliteiten en interesses waardoor 
er beter inzicht verkregen wordt voor welke functie(s) iemand geschikt is. 

Duur
2 Dagdelen. 
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