Assessment Center
Voor het realiseren van de juiste slagkracht en koersbepaling wordt het steeds belangrijker dat capaciteiten, gedrag
en competenties van medewerkers aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen en het succes dat men wil gaan
bereiken. Een goed zicht op de ontwikkelmogelijkheden, mate van functiegerichtheid, klantgerichtheid
samenwerkingsbereidheid en resultaatgerichtheid van medewerkers kunnen daarbij zeer bepalend zijn.
Onze dienstverlening op het gebied van test en assessment levert werkgevers en werknemers aanvullende
informatie op het gebied van kennis, vaardigheden en gedrag waarmee de geschiktheid voor en de slagingskans in
functies kan worden onderbouwd. Bovendien biedt het ingangsinformatie voor toekomstige ontwikkeling.

Onze dienstverlening
Onze Assessment Center programma’s worden per
vraag en situatie op maat samengesteld. Waar nodig
worden de programma’s vooraf gegaan door een
driegesprek met de werkgever en werknemer. Hierbij
wordt in overleg met de psycholoog de onderzoeksvraag vastgesteld.
Daarna wordt gebruik gemaakt van een effectieve en
beproefde combinatie van meerdere tests,
onderzoeken en assessment. Dit resulteert in een
schriftelijke rapportage en mondelinge toelichting
waarmee werkgever en werknemer vervolgstappen
kunnen zetten.







inzet van zeer ervaren A en O psychologen
een modulair op te bouwen programma per
deelnemer
gebruik van gecertificeerde test- en assessment
onderdelen.
doelgerichte aanpak met een korte doorlooptijd
heldere rapportage en nabespreking

Kwaliteit
Onze test- en assessment activiteiten worden
uitsluitend uitgevoerd door bij PsyNIP aangesloten
A en O psychologen.

Inzet van Assessment Center

Ik ben deelnemer, wat kan ik
verwachten?

Thaeles zet het Assessment Center succesvol in bij de
volgende vragen van werkgever en werknemer:
 Potentieelbeoordelingen
 Loopbaanoriëntatie
 Psychodiagnostisch onderzoek
 Psychologisch onderzoek
 Individueel ontwikkelassessment
 Selectie-assessment
 Management Development
 Outplacement / re-integratie

Als deelnemer ontvangt u voor aanvang van het
assessment een uitnodiging en instructie. Wij zullen
een aantal onderdelen, afhankelijk van de
vraagstelling, voorafgaand aan de afnamedag, online
aanbieden. De overige onderdelen, tests, vragenlijsten
en eventuele rollenspelen, worden afgenomen op één
van onze uitvoeringslocaties. Hier heeft ook de
nabespreking plaats. U ontvangt binnen 5 werkdagen
een volledige rapportage waarna deze naar de
opdrachtgever gaat.

Inzet programmaonderdelen

Meer informatie

Wij stellen onze test- en assessment programma’s
samen met behulp van o.a. Q1000, Big 5, Profile
Dynamics, Loopbaanscan en specifiek samengestelde
vragenlijsten en rollenspelen o.a. gericht op
leiderschapsstijlen, leerstijlen, vaardigheden en
teamrollen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website
www.thaeles.nl maar u kunt ook bellen met ons
centrale nummer 077-4650785.

Resultaat en uitvoering
Thaeles borgt de goede resultaten binnen de
dienstverlening door:

