
Positie & koers bepalen 
Meten van bedrijfscultuur 
Diagnose van karakteristieke 
eigenschappen 
Verbeteren van werving & selectie 
Analyse van sociale vaardigheden 
Potentiaalanalyse 
Loopbaanplanning 
360° Feedback 
eRekrutering 
Motivatieanalyse 
Werkklimaatanalyse 

 

Identity Compass® 
In plaats van 3 tot 4 factoren te meten en aan 
elke factor een bepaald aantal eigenschappen 
toe te schrijven, meet Identity Compass

®
 deze 

eigenschappen direct en is daardoor 
ongekend nauwkeurig. Identity Compass® 
Profielen zijn veel gemakkelijker te 
interpreteren aangezien men zich steeds op 
één van de volgende eigenschappen 
concentreert: 
 

 Persoonlijke voorkeuren in denken en doen 

 Persoonlijke waarden voor korte- en lange-
termijndoelstellingen 

 Persoonlijke motivatiefactoren en hoe die tot 
uiting komen 

 Manier van informatieopname en -verwerking 
 
Omdat Identity Compass

®
 de basiselementen 

van denken en gedrag registreert, kan het 
(bedrijfs)culturele verschillen meten. Het 
profiel van Identity Compass

®
 geeft geen 

oordeel over goed of slecht, het geeft 
voorkeurstijlen aan. 
Identity Compass

®
 is meertalig, men kan een 

profiel bijvoorbeeld in de ene taal invullen en 
de resultaten in een andere taal bekijken. 
 
Uw Identity Compass® consultant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.identity-compass.com 
www.identity-compass.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Identity Compass® PreScan-
Edition 
De PreScan-Edition ondersteunt bij een efficiënte 
keuze van kandidaten. Over het algemeen wordt 
deze versie aan organisaties verhuurd op een 
‘jaarlijkse’ basis. De PreScan-Edition legt online de 
volgende onderdelen vast: 

 
Feiten: 
 Scholing en diploma’s 

 Beroepsopleiding 

 Persoonlijke ervaring 

 Andere kwalificaties 

 
Vaardigheden: 
De volgende denkstijlen: 
Motivatiefactoren: Beweegredenen (3 onderdelen) 
Motivatieverwerking: Successtrategie (3 
onderdelen) 
Informatieverwerking: Werkstijl (2 onderdelen) 

 
De registratie van feiten kan worden aangepast aan 
de behoefte van uw organisatie. Het invullen vergt 
zo’n 8 minuten. De uitslag is binnen een paar 
seconden via internet beschikbaar. Zo krijgt uw 
organisatie een duidelijke indruk van elke kandidaat 
en kunt u effectiever over de volgende stap 
beslissen. U kunt erna een kandidaat vragen om de 
Professional-Edition in te vullen. 

 
Voordelen van de PreScan-Edition 
 Kostenbesparing  

 Snel reageren op interessante kandidaten 

 Informatie van hoge kwaliteit 
 

De PreScanPlus-Edition 
Deze nieuwe unieke methode analyseert feiten en  
houdt rekening met de wensen van uw organisatie. 
Sollicitaties worden verwerkt met een foto van de 
kandidaat en het programma genereert automatisch 
een antwoord aan de kandidaat. 
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Identity Compass® 
JobMotivation-Edition 
Dankzij de JobMotivation-Edition was het voor 
het eerst mogelijk om de correlatie tussen 
tevredenheid op het werk en motivatie 
wetenschappelijk aan te tonen. Dit werd 
gerealiseerd door een onderscheid te maken 
tussen factoren die demotiveren en factoren 
die motiveren. 
 

Persoonlijke voordelen 
 Registreren van de actuele uitvoering en het 

ontwikkelingspotentieel van de functie 

 Optimaal verband tussen functie en persoon 
door deze versie te combineren met de 
Professional-Edition 

 

Voordelen voor de organisatie 
 Toont het huidige werkklimaat binnen de 

organisatie 

 Betrouwbare gegevens over tevredenheid en 
motivatie op het werk 

 Verhoging van de bedrijfsresultaten door 
tevreden en gemotiveerde werknemers 

 

Voordelen van JobMotivation-Edition 
 Gedetailleerde analyse van de factoren voor 

motivatie en tevredenheid 

 Gegevens te gebruiken bij 
organisatieontwikkeling 

 Analyse van de toekomstverwachtingen van 
werknemers 

 

Identity Compass® 360° 
Feedback-Edition 
De Identity Compass

®
 360° Feedback-Edition 

is kort, zeer nauwkeurig en gemakkelijk in 
gebruik. Het beantwoorden van de vragenlijst 
vergt ongeveer 5 minuten. Daarna heeft u een 
profiel met 10 aspecten: 
 
1. Ondernemendheid 
2. Integriteit 
3. Gemotiveerdheid 
4. Bereidheid om te presteren 
5. Bereidheid tot het delen van informatie 
 
En de tegenovergestelden hiervan. 
 
De gegevens zijn gecodeerd, digitaal 
versleuteld en anoniem. De uitslag is binnen 
een paar seconden via Internet beschikbaar – 
elk uur van de dag en vanuit (bijna) elke plaats 
ter wereld (net zoals de andere versies van 
Identity Compass®) . 
 

 
 
 

Identity Compass® Professional-
Edition 
Deze versie stel situatiespecifieke vragen over de 
inhoud van de functie. Dit resulteert in een 
uitgebreid en nauwkeurig persoonlijkheidsprofiel 
binnen het kader van de functie. De uitslag geeft 
een volledig profiel weer van: 
 

 Waarneming (11 onderdelen) 

 Motivatiefactoren (9 onderdelen) 

 Motivatieverwerking (11 onderdelen) 

 Informatieverwerking (20 onderdelen) 
 
De Professional-Edition maakt duidelijk welke 
denkstijlen, gedragsvoorkeuren en persoonlijke 
waarden iemand heeft, welke factoren iemand 
motiveren en hoe iemand informatie verzamelt en 
verwerkt. Het invullen vergt ongeveer 45 minuten. 
De analyse vindt onmiddellijk via internet plaats en 
de uitslag is in 5 seconden bekend. 
 

Toepassingen 
 Fusies en andere samenwerkingsverbanden 

 Nieuwe markten aanboren 

 Leidinggeven 

 Motivatie 

 Rekrutering 

 Personeelsadvertenties 

 Personeelsontwikkeling 

 Opleidingsbehoefte vaststellen 

 Persoonlijke ontwikkeling 

 Problemen binnen teams oplossen 

 Ideale team samenstellen 

 Coaching 

 Outplacement 
 

Wie gebruiken Identity 
Compass®? 
 HR-mensen 

 (Organisatie) Adviseurs 

 Coaches 

 Therapeuten 

 Trainers 

 Projectleiders 

 Managers 

 Etc. 
 
Invullen Globale tijd feedback 
Professional-Edition: 30 - 40 min. 1 uur 
JobMotivation-Edition: 8 - 10 min. 1 kwartier 
PreScan-Edition: 8 - 10 min. 1 kwartier 
360° Edition: 5 min.  1 kwartier 
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