 De inhoud van, en de verschillen tussen, de rapporten
Basic

Basic Plus

Advies

AdviesExcellent

meen)

sic

sic

c Plus

c Plus

Rapport Basic
Basic

Basic

Basic Plus

Dit rapport geeft u snel visueel inzicht in uw persoonlijkheid en uw professionele
kwaliteiten. Er worden meer dan vijftig persoonlijkheidsaspecten overzichtelijk in beeld
Basic
Plus
gebracht
op
drie niveaus:
Advies
AdviesExcellent
• Maatschappelijke oriëntatie (sociaal, intellectueel, kwaliteiten voor loopbaankeuze);
• Taakgerichte eigenschappen (waar liggen uw talenten wat betreft vaardigheden,
wat gaat uw goed af, of wat gaat u minder goed af, zoals: organisatie, leiderschap,
commercieel inzicht en ambitie); en
• Emotionele eigenschappen (bijvoorbeeld openheid, stressbestendigheid en empathie).
Advies
AdviesExcellent
Uw talenten en valkuilen worden helder vermeld.

Rapport Basic Plus
Basic
Basic Plus

Basic Plus
Advies

Dit rapport heeft dezelfde inhoud als het rapport Basic, aangevuld met een persoonlijke
typebeschrijving gebaseerd op de individuele uitslagen. In deze typebeschrijving worden
waardevolle
verbanden gelegd tussen de verschillende persoonlijkheidsaspecten. Verder
Advies
AdviesExcellent
AdviesExcellent
worden loopbaanmogelijkheden en ontwikkelmogelijkheden benoemd.

Rapport Advies
Basic Plus

Advies

Dit rapport heeft dezelfde inhoud als Basic en Basic Plus, aangevuld met informatie over
de organisatie (waarvoor u werkt of misschien wilt gaan werken) en de betreffende
functie (cultuur van de organisatie, taken, enz. ) enerzijds en de uitslagen en bevindingen
Advies
AdviesExcellent
over u anderzijds. Voor dit rapport levert u dus zelf aanvullende informatie zodat het
advies op maat tot stand kan komen. Het rapport sluit af met een uitgebreid, gericht en
AdviesExcellent
persoonlijk advies.

Rapport Advies Excellent
Advies

Dit rapport sluit aan bij het rapport Advies aangevuld met een zeer uitgebreid interview
en een mede daarop gebaseerd advies. Het rapport is bedoeld voor doeleinden waarbij
AdviesExcellentvaak complexe belangrijke beslissingen worden genomen, zowel op het gebied van uw
loopbaan als wel ten aanzien van levensvragen. Naast een diepgaand interview vindt
een uitgebreide terugkoppeling plaats.
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