Test & Diagnose!
Gericht onderzoek naar capaciteiten van medewerkers

Kennis is macht. Een medewerker kan alleen op de beste plek in uw
onderneming of organisatie worden ingezet, als u weet wat hij of zij
in zich heeft. Dergelijke kennis wordt vandaag de dag veelal ontleend
aan beoordelingssystemen of sollicitatieprocedures. Maar even eerlijk:
krijgt u zo werkelijk inzicht in de capaciteiten van de (nieuwe) collega?
Natuurlijk niet, daarvoor zijn deze toetsen te oppervlakkig.
Maar hoe krijgt u dan wel inzicht in de vaardigheden van een persoon,
zowel geestelijk als lichamelijk? Promen heeft met Test & Diagnose een
oplossing. Via uitgebreid onderzoek worden alle mogelijkheden van het
(nieuwe) personeelslid nauwgezet in kaart gebracht. Zijn de resultaten
bevredigend, dan kan de betrokkene snel aan de slag in een passende
functie. Een prettig vooruitzicht, zowel voor u als voor de werknemer!

Het behouden van goede medewerkers is in feite net zo moeilijk als het vinden
van geschikt, nieuw personeel. Want in beide gevallen moeten functie en persoon
bij elkaar passen, liefst perfect. Promen biedt u de kans om diepgravend onderzoek
te doen naar alle mogelijkheden van uw (toekomstige) personeelsleden.

De onderzoeken van Test &
Diagnose worden afgenomen
volgens gestandaardiseerde
technieken:

Test & Diagnose maakt met zorgvuldig geselecteerde meetinstrumenten inzichtelijk
wat de capaciteiten van iemand zijn, waar het gaat om het verrichten van arbeid.
Het onderzoek geeft verder inzicht in de fysieke belastbaarheid van de betrokkene.
Op basis van de uitkomsten adviseert Test & Diagnose bij het vaststellen van ont
wikkeldoelen en over de wijze waarop deze kunnen worden bereikt.

• Beroepskeuzetest
• Cijfertest
• Ergos fysieke belastbaarheid
• Grammaticatest
• Icarus
• IDA
• IQ test
• Intake en eindgesprek zijn
onderdeel van de procedure
• Mast 1 Ruward, Mast 2
• Melba
• Persoonlijkheidstest
• Stage
• Valpar
• Werkstijltest
• Werkwaardentest
• Woordenschattest
• Werkstijltest
• Werksimulatie

Het traject begint met een persoonlijk gesprek met de kandidaat en eindigt met een
evaluatiegesprek. Tussen beide gesprekken ligt een periode van onderzoek, waarin
de kandidaat onder meer wordt getest op aanleg, zelfstandigheid, handvaardigheid,
diagnostische kwaliteiten, verantwoordelijkheidszin, concentratie, contactvaardig
heid, uithoudingsvermogen, interesses, snelheid en nauwkeurigheid. Daarnaast
wordt gekeken naar de fysieke belastbaarheid, onder meer door onderzoeken gericht
op dynamische/statische kracht; bukkend, knielend en hurkend werken; staand en
lopend werken; duurbelasting en de fijne en grove motoriek.
Ook kunnen zowel individueel als in groepsverband werksituaties worden gesimuleerd,
zoals omgang met leiding en collega’s en het in teamverband kunnen functioneren.
Met een stage van 40 uur, verdeeld over 10 dagdelen, wordt onderzocht hoe de werk
nemer zich presenteert in een werkomgeving die de realiteit maximaal benadert.
Dit gebeurt op één van de productieafdelingen binnen Promen. Alle resultaten
worden gebundeld in een eindrapportage, die op verzoek met de opdrachtgever
wordt besproken.
Wilt u meer weten over onze mogelijkheden?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
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