Ontwikkelrapportage
Gericht en concreet verder ontwikkelen!
Een ontwikkelrapportage maakt de talenten van de medewerker op functieniveau inzichtelijk. Het
rapport is bedoeld als katalysator in het gesprek tussen de kandidaat en de professional of
leidinggevende. Op basis van objectief inzicht in talenten kunnen de juiste ontwikkelingstrajecten
ingezet worden gericht op meerwaarde voor de kandidaat, het team en de organisatie.

Profilizer® Methode

Van individu tot totale organisatie, vergroten organisatie rendement

Het ontwikkelrapport bestaat uit de volgende onderdelen:


Veerkracht; hiermee wordt van de kandidaat inzichtelijk of zijn/haar energie op een productieve manier aanwendt.



Leerstijl; op welke manier krijgt iemand de leerstof het liefst aangereikt. Is iemand meer theoretisch of juist
praktisch ingesteld?



Totaaloverzicht competenties; in één oogopslag worden de sterke en zwakke punten beschreven.



Uitwerking per competentie; uitgedrukt in gewenst gedrag en de mate van ontwikkeling van de medewerker
hierop. In het rapport wordt eenvoudig inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen benut, verder ontwikkelt of geinter
venieerd dienen te worden. Afhankelijk van de hoogte van de score wordt de begeleidende tekst geformuleerd in:
aandachtspunten, coaching on the job en ontwikkelpunten; gerichte, intensieve training.

Voordelen van het ontwikkelrapport:


In 1 oogopslag een inzichtelijk overzicht voor het ontwikkelpad



Concrete punten worden benoemd waar de kandidaat succesvol aan kan werken of een opleiding voor kan volgen



Minder voorbereiding, sneller tot de kern komen in ontwikkelgesprekken

Een voorbeeld:
Voor de functie accountmanager is klantgerichtheid een belangrijke competentie. De beschrijving luidt:

Laat zien vanuit het perspectief van de klant/gebruiker te denken en te handelen. Speelt in op wensen en problemen van
klant/gebruiker.
Voor deze competentie worden gedragsindicatoren beschreven waaronder:

Neemt probleem/wens van klant serieus en blijft effectief . Luistert naar klant, maar blijft effectief .
Voor deze gedragsindicatoren worden aandachts,- en/of ontwikkelpunten geformuleerd zoals:

Leren luisteren, minder rechtstreeks/nuchter reageren .
Algemeen:

Dit product is een onderdeel van de Profilizer-Methode. Deze methode is een complete oplossing voor instroom, ontwikkeling ,
tranisitie, werkrelatie, groep en organisatievraagstukken. De basis hiervan is een beproefd online-talentmeetinstrument
waarmee individuele of groepsrapportages worden gegenereerd. Dit meetinstrument is door L&D Support BV in eigen beheer
ontwikkeld en succesvol ingezet bij diverse gerenommeerde organisaties.

Voor meer informative over groepsoverzichten, selectie, loopbaan, re-integratie, relatie, en organisatievraagstukken, ga naar :
www.Profilizer.nl
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