Welke competenties passen écht bij jou?
De Analytical Competence Tool (ACT®) is een unieke online meetmethode die
oog heeft voor de hele mens. Human Being Management in plaats van Human
Resource Management. Door de mens te zien met al zijn talenten, mogelijkheden en
aangepast gedrag, zoomen we in op werkelijke toegevoegde waarde.
Met de ACT® tool meten we competenties die voor 100% bij jou horen (natuurlijke
kracht) en welke aangeleerd zijn (niet-passend bij innerlijke drijfveren). ACT® combineert
een cognitieve meetmethode (keuzevragen en tekstfragmenten) met een visuele
methodiek (kiezen van afbeeldingen). Omdat er bij die afbeeldingen geen uitleg gegeven
is, maak je deze keuze volledig op basis van je eigen interpretatie, waarbij je onbewuste
voorkeuren een rol spelen. De combinatie van woorden en beelden maakt deze tool
uniek: hoofd en buik wordt gecombineerd.
Teamkansen in beeld
Door combinatie van de individuele
resultaten van de teamleden komen
razendsnel kansen en faalfactoren
in teams boven water. Dit
meetinstrument geeft richting
bij ontwikkelvragen en gaat veel
verder dan zichtbaar gedrag en
cognitief denken.
Voor organisaties kunnen we een
stap verder gaan door dieper in te
gaan op de filosofie achter Human
Being Management.
HBM in plaats van HRM:
omdat mensen meer zijn dan hulpbronnen!!

Onderwerpen
• Welke competenties bezit ik
van nature, welke niet en welke
kan ik ontwikkelen?
• Op welke manier neem ik
beslissingen?
• Hoe reageer ik onder druk?
• Hoe haal ik meer energie uit
mijn werk?
• Ben ik een natuurlijk leider?
• Hoe kun je als team efficiënter
werken?
• Benut het team alle aanwezige
competenties?
• Wat gebeurt er als het team
onder druk komt te staan?
Inbegrepen
• Online ACT® meting
15 minuten
R

• apportage
• 1,5 uur persoonlijke coaching
Resultaat
• Inzicht in (onbenutte)
competenties
• Bewustwording positieve
drijfveren (focus) en negatieve
drijfveren (impact minimaliseren)
• Inzicht in natuurlijke talenten en
natuurlijk ontwikkelpotentieel
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