Route bepalen? Just Focus

Assessment
De optimale fit tussen mens, werk en organisatie

(

Op weg
naar optimale
bezetting en
rendement

Focus Assessment geeft gericht inzicht in
de talenten, vaardigheden en kwaliteiten
van medewerkers. Door dit inzicht kunnen
weloverwogen beslissingen worden
genomen op het gebied van doorgroeimogelijkheden, ontwikkelpotentieel,
personeelsselectie en loopbaanplanning.
Aan de hand van diverse tests en praktijkopdrachten laat Focus Assessment zien of
uw medewerker geschikt is voor een functie
en hoe het aanwezige talent optimaal benut
kan worden. Ook wordt bepaald welke
ontwikkelstappen nodig zijn om uw medewerkers verder te laten groeien en welke
in- en externe loopbaanrichtingen hierbij
aansluiten.
Iedere organisatie is anders. De assessments
worden daarom altijd op maat aangepast aan
de specifieke wensen van uw organisatie. Of
het nu gaat om een selectieprocedure, een
ontwikkeltraject, een vraagstuk over persoonlijke groei of een inschatting van sterktes en
zwaktes, Focus adviseert u graag.

Waarom Focus
Assessment?
1.

Inzicht in talent. U krijgt inzicht in de
talenten van uw medewerkers, zodat

Focus biedt de volgende

deze beter kunnen worden benut.

assessments

2. Maatwerk. Ieder assessment wordt
specifiek toegesneden op de behoeften
van de betreffende medewerker.
3. Concrete antwoorden. Rapportage is
eenduidig en overzichtelijk en biedt

Selectiegericht assessment:
Biedt een geschiktheidsadvies
voor een specifieke functie.
Is dit de juiste persoon op de
juiste plaats?

concrete antwoorden op de gestelde
vragen.
4. Integrale dienstverlening. Een assessment
kan een losstaande dienst zijn of een onderdeel van een breder traject zoals Focus

Ontwikkelassessment:
Biedt inzicht in de ontwikkelmogelijkheden van medewerkers in de huidige of een
toekomstige functie.

Loopbaanbegeleiding of Focus Coaching.
5. Duurzaam resultaat. Assessmentresultaten worden gekoppeld aan
loopbaanadvies, waardoor de resultaten
voor uw organisatie en uw medewerkers
duurzaam zijn.
6. Ervaring. Onze adviseurs hebben

Potentieelgericht assessment:
Waar liggen kwaliteiten en
mogelijkheden en welke
loopbaanrichtingen passen
hierbij?
e-Assessment:

meer dan 25 jaar ervaring in onderzoek

Snel inzicht in de talenten en

en assessment.

vermogens van de medewerker

7. Kwaliteit. Onze psychologen zijn
NIP geregistreerd en onze adviseurs
CMI gecertificeerd.
8. Digitaal. De tests zijn online
beschikbaar.

op basis van sterkte- zwakteanalyse.

(

Bepaal de juiste koers
oers
rs
Met meer dan 25 jaar ervaring in
n

loopbaanbegeleiding, outplacement
ment en
onderzoek is Focus uw partner voor
oor de
optimale fit tussen mens, werk en
n
organisatie.

Meer informatie of interesse in een
en

vrijblijvend gesprek over de mogelijkelijkheden van Focus Assessment voor
or
uw organisatie?
088 - 007 14 00
info@focusnederland.nl
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