Het uhgebreide en zeer toegankelijke
Facets rapport geeft antwoord op
. Wai zijn sÍerke en minder sterke kanten

van deze (nieuwe) mêdewerker?
.Wat kan ik van hem ófhaarin de
praklijk verwáchten?
. war motiveert ofdemolivee.t deze
(niêuwe)medêwerker?

.

Hoe kan ik als managerdeze persoon

.

n welke competenries kan deze

medewerker nog groelên?
. Hoe is deze lnieuwê) medêwerker
inpasbaar ln eê. bêstáand leam?
. Hoe werkt ditteam samen en wat ziin
moselijkheden voor verbeterinq?

Br€dê tóepassi.ssmoqeli jkhedèn
Verschil endê beroepsgroepen doen hun

Fêcruiters en selêcti€advis€urs
Mêr Fá.êt5 7iêl u êls rêcruiÍer in één
oogópslag welke compeÍenliês iemand
heeft en we ke bijd'agê iêmand levert
aan een team of o.ganisáue.
Verschlllende kandidaten kunnèn snel
mer elkaar worden vergêleken en
graÍisch tegen elkaar aígezet, lndien
gewenst kan Fácêr5 o, /irevoorbeeldvragen genêreren die sÍuctuur en
richring qeven aan uw interview of

HR proÍêssionals en lijnmanagers

Facets geeft manágers heldere
Kijk voor een voorbee drópportàge op

De Facets íaciorsn zijn:

vástbeslotenheid, conÍrontatie,

aanpassingsveÍmogen

hulpvaárdigheid, steun,

Ve.blolfende trzichtenL
Facet5 heeft een veÍassende diepgángi
mensêi die de vrasen ijst hebben
ingevuld gelovèn váak niet dat het
rappórr dár zij onrvangen automatisch
qeqenereerd is, omdat het zo acóuraát
is. Hoe dit kan? Facets wordtjaadijks
wereldwijd door meer dan tienduizend
mensen ingêv!ld en ls in de loop der
jaren vooftdureid gêpeÍectioneerd.
Kijk voor quotes van sebruikeÍs op

aanwijzinsen vooÍ dê áansturins van
hun medewêÍkêÍs mêl maximale
motivêtle áls res!ltaat. Het biedt de
mogelijkheid om l!ncties/taken te
creéren oÍ êan le passen aan individuele
competenties en een ejdêrschapsstijl te
hánterên die aansluit bijde spe.ifiêke
behoeften van medewerkêrs.

assessnrentpsychologeí
u krijgt gedetailleerdê informatle over
de bêtekenis van de Íactoren ên dê
subÍactoren waêrmee ! een gen!an.eêrd
inzicht in gedrag, houding en motivatie
krijgt. Bovendien biêdt Facers u als
psycholoog een eênvoudig tè qebruiken
typologie en analysêeí hêt op unieke
wiizê de antwoordpatronen ê.
antwoordujden van respondenten.
OrganisariÊadviseurs, rrainers en

spanning, bezorgdheid

Facets geeft niêt alleên inÍormatie
per persoon, maar ook per team
ófvoor een organisatie als 9eheel.
Her biedt inzicht in de dynamiek
binnen een ream en he pt bij het
vasrstellen van cu tu!raspecten
van een organisatie. alle mede-

werkers van eên team of organisalie
kl'nnên snêL mêt êlkaar wórden
vergeleken en grafisch tegen elkaar
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Het Facêt5 Í;roffêl toort nrí 6cors op
op êen o*6aichtê[jk€

viiííadoÍen

matrier. U kunt de lncioreí en
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tactoren v6wolg6n6.taps€Fwijs oáder
bêatuai*€fi, hêrgsoh leidt tot €èn
€€nuaflceerd inzicht in sw gcdrág,
houdins ên motivátic.

r

Dê or

trá wsgenliFi mst 1m

stellins€n vrargi uw m€ning, Iouding
of voorteur tê. €anriên vaÍ ê6n br€€d
scala aan onderwêÍpen. Fa.êt5 g€truitt
h€ld6íe tral, waardoor dè vrásonliiÍ
z€sr snel en gmskkelijk tan wqdên
insevuld. E. liin gEèn 's@d€' of'slahte'
anrwoordan. U heefr s€mickl€ld 17
minutên nodis v@Í hel invullên van dê

4 Uw Fá.ê15 prond word h s€n Êacst5
'f.milie' sèplaal5t Er zih 17 fámiliês €í '
ell protlel wordt hierm6e veÍsele*en.
o€ àmil'r€ di€ het m€61 de.€.nkomt,
wordt !€sêlecterd ak repr€$rÍótief
vooruw p@fie|. t{ierdooÍ oílt toêt Èw
f€oiliópo.trèt d6t êêo hotrbr over2ictt
g€eíl v:n sw peFoonlljkê voo*6ursn,
51€.*€ 6n mind€. rtèlk€ llnlÊn-
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Fáers maatt gsbíiik van

analysis' - voor hdt slgn leí9n van
anhdoordve.tekêning of êen tendens
tol hetgêven van sociáal wenseliikè

