Leerwegrapportage
Inzicht in uw professionele leerweg
Iedereen leert en ontwikkelt anders. De vraag is: hoe ziet die leerweg er voor u de kandidaat uit? Als
onderdeel van de Profilizer methode, biedt de leerwegrapportage gericht inzicht op deze vraag. Een
individuele leerweg, waarbij de focus is op de leer– en ontwikkelpunten van het individu, op basis van
gedrag en veerkracht komt snel en eenvoudig naar voren. Stappen kunnen onderbouwd en effectief
genomen worden!

Profilizer® Methode

Van individu tot totale organisatie, vergroten organisatie rendement

Relevante functie/rol gebonden ontwikkeling
Een leerwegrapportage is altijd rol of functiegebonden. Op basis van uw functiebeschrijving wordt een afgewogen pakket aan
competenties samen en benoemen het gewenste gedrag binnen de context van de bedrijfsdoelstellingen. Zodra de kandidaat
de meting heeft ingevuld, kan de rapportage per email toegestuurd worden naar het contactpersoon.

Voordelen van het leerwegrapport:


In één oogopslag een overzicht van de talenten van een persoon voor een specifieke rol/functie



Concrete leerweg benoemd waaraan men kan werken



Het juiste vertrekpunt voor krachtige ontwikkeltrajecten zoals Management Development programma’s



Met de leerstijl kunt u goed aansluiten bij de meest effectieve manier van training- en
coaching programma’s

Leerwegrapport onderdelen:


SWOT; In een oogopslag de match, ontwikkelpunten en valkuilen binnen de leerweg op de specifieke functie alsmede
een overzicht van alle niet gebruikte talenten (op basis van gedrag). In één oogopslag wordt de juiste focus en aan
dacht inzichtelijk gemaakt voor het gehele leertraject.



Energie; hiermee weet u direct of de kandidaat zijn energie op een productieve manier zal aanwenden. De te ver
wachten veerkracht van de kandidaat wordt inzichtelijk gemaakt.



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



Overzicht van uw krachten; in één oogopslag weet u waar de sterke en zwakke punten liggen.



De belangrijkste sterke, coaching- en trainingspunten binnen de rol/functie; uitgedrukt in de meest relevante
gedragsindicatoren en de mate van ontwikkeling van de medewerker hierop. Hiermee wordt de leerweg inzichtelijk.

Door het gebruik van kleuren en staafdiagramman wordt direct zichtbaar op welke onderdelen het gedrag benut, ontwikkelt
of geïntervenieerd dient te worden.

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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