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1. Klantgegevens

1.1  Kandidaat

Naam Proef Kandidaat

Geboortedatum 12-12-1980

Geslacht Vrouw

E-mail bt@ldc.nl

Niveau van functioneren Hbo

Datum rapport 16-08-2022

Datum afname 10-08-2022

1.2  Adviseur

Naam LDC Business

Organisatie Trjct Presentatie

E-mail info@ldc.nl
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2. Testuitslagen

2.1  Persoonlijke uitslag kandidaat

2.2  Balans

Hogerop

Ambitie en/of interesse om leiding te geven, jezelf willen bewijzen, zaken willen verbeteren, (meer) impact willen
hebben. Deze score is gebaseerd op stellingen zoals “Ik zou best een leidende rol willen vervullen”.

Persoonlijke ontwikkeling

De algemene behoefte om jezelf verder te willen ontwikkelen, je kennis en vaardigheden te verbreden. Iets kunnen
leren van of tijdens het werk is heel belangrijk voor mensen met een hoge score. Zij willen niet het gevoel hebben dat
zij stilstaan in hun ontwikkeling.

Binnen of buiten

Deze schaal geeft aan in hoeverre iemand verdere doorgroei en ontwikkelmogelijkheden binnen de huidige
werkomgeving zoekt, of juist 'naar buiten' wil. Een lage score betekent dat men niet weg wil of kan. Meestal betekent
een lage score dat men tevreden is over de huidige werkkring. Hoe hoger de score, hoe meer men kijkt naar opties
buiten de organisatie. Bij een heel hoge score zijn er duidelijke ‘pushfactoren’: men heeft het écht gehad met de
organisatie en/of de sfeer, de leiding of het takenpakket. Een hoge score is een punt van aandacht. Want het gras van
de buren lijkt altijd groener. Dus mensen die heel graag weg willen in uit hun huidige werkkring kunnen de voordelen
van een nieuwe job overschatten en de nadelen onderschatten.

Nu

Nu geeft een indicatie van de 'sense of urgency', de veranderdrang. Hoe hoger de score, hoe groter de onrust en hoe
heftiger het ‘het roer moet om’-gevoel. Een lage score duidt op tevredenheid, er is geen haast. Deze score is
gebaseerd op stellingen zoals "Er moet op korte termijn iets veranderen in mijn loopbaan".

Ietsisme

Mensen die hoog scoren op deze schaal geven aan dat zij er zeker van zijn dat er ‘iets’ meer of anders moet zijn, maar
hebben daarover (nog) geen concrete ideeën. Denk hierbij aan stellingen zoals “Ik heb het gevoel dat ik meer kan en
wil, maar weet nog niet precies wat." Hoe hoger de score op deze indicator, hoe meer noodzaak voor verdere
oriëntatie en nader onderzoek.

Balans is de totaalscore, de 'overall'-schaal. Balans geeft een 'ist/soll' verhouding weer: de
balans tussen wat op dit moment de feitelijke situatie is ("Ist") en dat wat iemand wil of
belangrijk vindt ("Soll"). Hoe hoger de score, hoe beter de huidige situatie. Hoe lager de
score, hoe meer de huidige situatie wringt met hoe men het eigenlijk het liefst zou hebben.
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2.3  Disclaimer en Copyright

Mensen kunnen zich ontwikkelen. Zelfinzicht, vaardigheden en voorkeuren kunnen veranderen. Daarom is de
geldigheidsduur van deze rapportage maximaal 2 jaar.

© 2022 LDC. Het intellectueel eigendom en copyright van de testen en rapportages berust bij de testleverancier.
Opdrachtgevers en cliënten mogen deze voor intern gebruik kopiëren.
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