Het doolhof voorbij
®
met 16PF

Dieper inzicht leidt tot beter uitzicht
Wat is 16PF®?
De 16PF® persoonlijkheidsvragenlijst staat wereldwijd bekend als

één van de meest nauwkeurige
voorspellers van menselijk gedrag.
Het instrument - ontwikkeld door de
Brit Raymond Cattell - is gebaseerd
op ruim zestig jaar onderzoek en
scoort uitstekend op betrouwbaar
heid en validiteit. De 16PF® is bij
uitstek geschikt voor selectie- en
ontwikkelingsvraagstukken.
Het instru
ment is beschikbaar in
twintig talen en geschikt voor
werknemers op alle niveaus.

Wat doen wij met 16PF®?
Selectie
De
persoonlijkheids
factoren uit de vragenlijst kunnen
we koppelen aan de competenties
die nodig zijn om een bepaalde rol

succesvol te vervullen. Zo krijgt u een
beter beeld van de sterke kanten
en ontwikkelingsbehoeften van een
kandidaat. Bij elke kandidaat die
wij bij u voorstellen is het assessment
afgenomen.
Ontwikkeling Het assessment is
ook uitstekend in te zetten bij het
formuleren van een ontwikkelings
gaand
plan. De 16PF® geeft diep
inzicht in werkstijl, leider
schaps
potentieel en manier van leiding
geven. In combinatie met andere
leidende HR instrumenten geeft
het een zeer compleet beeld van
ontwikkelkansen. Het geeft ook
betrouwbare handvatten voor
loopbaanbegeleiding, coaching
en teambuilding.

Wat doet 16PF® voor u?
• 	
Een aantoonbaar doelmatiger
selectieproces
• 	Gebruiksvriendelijke
rapporten
die u in staat stellen een advies
helder en snel te formuleren
• 	
Goed gefundeerde voorspel
lingen over het gedrag van uw
kandidaten
• 	Geeft een goed beeld van de ont
wikkelkansen van uw kandidaten.

16PF® in de praktijk
• 	
Bij elke kandidaat die wij bij u
voorstellen is het assessment
afgenomen
• 	
Tijdens ons kandidaat-interview
wordt uitvoerig onderzoek ge
daan naar opvallende uitslagen
• 	
U ontvangt een kopie van het
rapport dat we uitgebreid met u
bespreken.
Er worden geen kosten berekend
voor het assessment. Deze extra
service zit standaard in onze
dienstverlening.

Wilt u de competenties meten
van uw huidige werknemers? Dat
kan. U kunt het 16PF® assessment
ook als een losse dienst van
Bloem afnemen.

Bloem bindt
Bloem is geen alledaags bureau.
Wij zijn gespecialiseerd in werving
en selectie van business professio
nals in HRM, advies & consultancy,
communicatie & marketing en
management support. Arbeidsbemiddeling is een contactsport,
vinden wij. Binden en verbinden,
dat is ons werk. Dagelijks maar niet
alledaags.
Bloem innoveert
Onze visie: arbeidsbemiddeling
houdt niet op na de selectie.
Daarom bieden we ook nog eens
bij elke bemiddeling standaard
het Bloei & Groei tegoed dat
een kandidaat kan inzetten voor
professionele coaching. Zonder
extra kosten voor beide partijen.
Waarom? Omdat wij hechten
aan de ontwikkeling van onze
geselecteerde kandidaten.
Bloem professionaliseert
Bij een effectieve arbeidsbemid
deling hoort het allerbeste gereed
schap. Wij zijn er trots op dat we
officieel gecertificeerd zijn om het
assessment 16PF® af te nemen en te
begeleiden. De meest nauwkeurige
persoonlijkheidsvragenlijst die er
bestaat.

Meer weten?
Neem dan contact op met
Chantal van Vorden-van der Peet
Telefoon 023 - 74 33 770
Email chantal@bloem-ws.nl
Website www.bloem-ws.nl
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16PF ® is een geregistreerd handelsmerk van the
Institute for Personality and Ability Testing (IPAT).
IPAT is een dochteronderneming van OPP Ltd.
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