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De talentendetector 
 

De talentendetector stelt mensen in de gelegenheid om op een eenvoudige maar kwalitatief verantwoorde 

manier zicht te krijgen op hun persoon en kwaliteiten. Die kennis kunnen zij vervolgens gebruiken voor de 

keuzes die zij maken ten aanzien van hun werk en loopbaan.  

De talentendetector is beschikbaar in qua diepgang en outputmogelijkheden verschillende versies. Door, 

waar dat verantwoord is, gebruik te maken van moderne technologie is de talentendetector laagdrempelig 

en zijn de kosten relatief beperkt  Door zijn modulaire opzet kunt u de talentendetector zodanig 

samenstellen dat hij qua efficiency en diepgang het beste bij uw wensen aansluit.  

 

De modules 
Een deel van de modules is via internet beschikbaar. Bij elke module ontvangt de kandidaat een individuele, 

geïntegreerde rapportage. 

� De Talentenzoeker mondt uit in een beschrijving van de meest naar voren springende talenten en de 

omgeving waarin zij het best tot hun recht komen.  

� Een aanvullende optie (persoonlijkheidsvragenlijst en capaciteitsmeting) verhoogt de interne 

consistentie van de uitslag en geeft een breder én dieper inzicht in iemands kwaliteiten en kenmerken. 

� De Loopbaaninventarisatie matcht persoonskenmerken en vaardigheden met iemands 

belangstellingsgebieden, en biedt door een gerichte rapportage inzicht in passende functies en 

werkomgevingen. 

� Aanvullend kan nog een matching van het talentenprofiel aan een of meer functieprofielen worden 

verzorgd. De werkgever kan daarbij desgewenst gebruik maken van een instrument dat de 

functiekenmerken en –eisen eenvoudig maar helder in kaart brengt. 

 

De kwaliteit en impact van de Talentendetector kan nog worden versterkt door de volgende modules. Deze 

interventies vereisen een direct contact tussen de kandidaat en de adviseur. Mogelijkheden zijn: 

� Een Diepte-interview versterkt het zelfinzicht bij de kandidaat en leidt tot een nog betere interne 

consistentie van gegevens en daaruit voortvloeiende keuzes. 

� Een opdracht die gericht is op de identificatie van persoonlijke waarden. Inclusief nabespreking leidt 

deze module tot een helder inzicht in (levens-)keuzes en motieven. 

 

Terugkoppeling/rapportage 
De rapportagemogelijkheden vanuit de Talentendetector zijn divers.  

• De kandidaat ontvangt altijd een individueel rapport, waarin de bevindingen vanuit de modules 

geïntegreerd worden weergegeven. Wij volgen daarbij de gedragsregels van het Nederlands Instituut 

van Psychologen (NIP). 

� Wanneer meerdere kandidaten deelnemen biedt een groepsoverzicht goede uitgangspunten voor het 

loopbaan- en wervingsbeleid. 

� Een vertaling van het  groepsoverzicht naar uw  loopbaanbeleid ondersteunt u bij het maken van 

gerichte keuzes inzake de ontwikkeling van medewerkers 

� Alle rapportages kunnen in een persoonlijk gesprek worden toegelicht. 

 

Tenslotte 
Wij doen u graag een op uw organisatie, mensen en behoeften aangepast voorstel. De kosten van de 

Talentendetector zijn, zeker bij een groter aantal deelnemers, relatief beperkt. Neem gerust met ons contact 

op voor een vrijblijvende kennismaking. 


