PSYCHOTECHNISCHE SCREENING
EN ASSESSMENT CENTER
De kwaliteit van uw menselijk kapitaal weerspiegelt zich in de werking en dienstverlening van uw
organisatie. Goede medewerkers tillen uw organisatie naar een hoger niveau. Net daarom is het zo
belangrijk dat u de juiste persoon voor een openstaande functie aanwerft.
Opleiding en ervaring waren vroeger doorslaggevend om de geschiktheid van een kandidaat
te evalueren; vandaag focussen we daarnaast op potentieel. Psychotechnische screenings en
assessment centers helpen u dit potentieel te objectiveren. Dankzij deze methodes kunt u
evalueren in welke mate er een match is tussen de kandidaat, de vacature en uw organisatie.
Psychotechnische screenings en assessment centers zijn bijzonder nuttig:
Ú Als onderdeel van een selectie- of bevorderingsprocedure.
Ú Ter objectivering van een interne promotie.
De resultaten objectiveren het buikgevoel en bevestigen al dan niet uw eerdere
bevindingen over een kandidaat. Deze testen geven u een zicht op de mate waarin
bepaalde competenties aanwezig zijn bij de kandidaat, en de ontwikkelingsgraad ervan.
U krijgt dus een goed beeld van zijn of haar interesses, motivatie, sterktes,
aandachtspunten en ontwikkelingsnoden. Ze meten niet de vakkennis
die nodig is voor de uitoefening van de functie.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN
PSYCHOTECHNISCHE SCREENING EN
EEN ASSESSMENT CENTER?
Door de combinatie van deze technieken hebben assesment
centers een hoge predictieve waarde voor het gedrag dat een
kandidaat stelt in een professionele context.
Het assessment center resulteert in een gefundeerd positief
of negatief eindadvies, waarbij elke competentie een score
krijgt en kwalitatief gemotiveerd wordt. Omdat kandidaten
evolueren zijn de resultaten maximum twee jaar geldig.
Ze zijn gericht op een bepaalde functie en dus niet
overdraagbaar naar een andere functie of organisatiecontext.

WAAROM
CC SELECT?
CC Select bestaat uit een gepassioneerd
en professioneel team van psychologen,
gespecialiseerd in coaching en/of loopbaanontwikkeling. We hebben een sterke expertise
binnen lokale overheden en/of de zorg- en welzijnssector. CC Select geeft u advies op maat en
hanteert een warme aanpak. Graag bouwen we
met u een vertrouwensrelatie op en denken we
samen met u na op de lange termijn. We streven
ernaar om uw waardevolle krachten zolang
mogelijk bij u te houden. CC Select staat voor
open communicatie en een betrokken, warme
aanpak met een breed draagvlak.

In een psychotechnische screening zijn geen simulatieoefeningen opgenomen. Hierdoor is het totaalbeeld van een
kandidaat minder diepgaand dan bij een assessment center.
Maar voor sommige functies is deze screening ruim
voldoende om een goed zicht te krijgen op het potentieel
van de kandidaat en de mogelijke harmonie met de functie
en uw organisatie.

BENIEUWD WAT CC SELECT VOOR U
KAN BETEKENEN?

Neem contact op via info@ccselect.be
of 02 467 35 40. We helpen u graag verder.
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