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Advanced Talent Management. 

Mensgericht. Data driven. 

 
 

Talent Match 
Met één rapportage zekerheid over match 
en ontwikkelpotentieel 

De combinatie van cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid en 

drijfveren bepalen het (ontwikkel)potentieel van werknemers.  

Talent Match integreert deze factoren en geeft u een genuanceerd en 

rijk beeld van een al dan niet succesvolle match op competentie-

niveau tussen de toekomstige medewerker en zijn functie. En van zijn 

ontwikkelpotentieel. Zo kunt u gerichte keuzes maken. 

 

 

Voor wie en wanneer 

Hoe weet u of een medewerker daadwerkelijk over de competenties 

beschikt die hij nodig heeft voor zijn functie? Passen deze 

competenties bij zijn persoonlijkheid? En heeft hij eigenlijk de drive 

om de benodigde competenties te ontwikkelen? Talent Match brengt 

al deze factoren samen in één rapportage. Talent Match is ook 

geschikt om na te gaan of een medewerker in het team past. 

 

 

Werkwijze 

Bij Talent Match kiest u welke competenties centraal staan. U kunt 

kiezen uit 43 competenties. Talent Match maakt voor elke gevraagde 

competentie inzichtelijk hoe zwaar cognitieve capaciteiten, 

persoonlijkheid en drijfveren meewegen bij het inzetten of 

ontwikkelen van een bepaalde competentie. 

Deelnemers kunnen Talent Match online invullen op elk gewenst 

moment en op elke locatie naar keuze. Dit kan ook thuis. Na de 

testafname is het rapport direct beschikbaar.  

Talent Match 

 

 

 

Doel 

Inzicht in gewenste competenties en 

ontwikkelpotentieel. 

 

 

De voordelen van Talent Match 

•  In één oogopslag helderheid over de 

match tussen talent en gevraagde 

competenties. 

•  Inzicht in het ontwikkelpotentieel door 

het geïntegreerd en gecombineerd testen 

van cognitieve capaciteiten, 

persoonlijkheid en drijfveren. 

•  Flexibiliteit in de keuze van specifieke 

testonderdelen en deelrapportages voor 

meer verdieping. 

•  Toegankelijke en begrijpelijke 

testrapportage die snelle besluitvorming 

ondersteunt. 

•  Beschikbaar in meerdere talen.  

 Vraag naar de mogelijkheden. 

Combinatie rapportage 

 

https://www.picompany.nl/match/talent-match
https://www.picompany.nl/match/~/link.aspx?_id=D1C7A8B7F164478992CF66ED31915F46&_z=z
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Resultaat en rapportage 

Na de testafname komt direct een compacte, interactieve rapportage 

met sprekende infographics tot stand die u gemakkelijk kunt 

interpreteren. U ziet direct of het talent van de deelnemer matcht met 

de relevante competenties. En hoe gemakkelijk hij deze 

competenties kan ontwikkelen. Voor meer inzicht en verdieping klikt u 

eenvoudig door naar de onderliggende testuitslagen. 

 

 

Ondersteuning en certificatie 

U kunt snel zelfstandig online aan de slag met Talent Match. 

PiCompany ondersteunt u bij de inrichting van de gebruiksvriendelijke 

Self Service Portal (SSP). Met behulp van deze portal kunt u 24/7 

vragenlijsten uitzetten voor deelnemers. De testen en vragenlijsten 

kunnen deelnemers op elke gewenste locatie invullen. Wij zorgen 

voor een digitale handleiding bij de SSP.  

 

Voor de interpretatie en terugkoppeling van resultaten van Talent 

Match is certificering vereist. PiCompany verzorgt deze 

certificatietraining. Met de certificatie bent u bevoegd de 

testresultaten te interpreteren en het rapport na te bespreken met de 

deelnemer. Zo kunt u de test volledig in eigen beheer afnemen. 

 

Lees meer over onze certificatietrainingen 

 

Combinatierapportage(s) 

U kunt de resultaten van Talent Match later 

uitdraaien op een ander 

competentieprofiel. 

 

De rapportage Talent Match kent 9 

verschillende varianten. 

 

 

Meer oplossingen om talent te matchen 

Match en selecteer de ideale medewerker 

voor elke functie. Met onze online 

oplossingen krijgt u goed inzicht in 

specifieke kwaliteiten, competenties en 

groeipotentieel. 

 

Bekijk het volledige aanbod op 

picompany.nl/match. 

 

Direct contact? 

We helpen u graag! 

info@picompany.nl 

088 448 70 40 

https://www.picompany.nl/portal
https://www.picompany.nl/match/~/link.aspx?_id=D8B1307DE0D8443BA0E5242AF071B0AA&_z=z
https://www.picompany.nl/match/talent-match
https://www.picompany.nl/match

