Talent Q

Factsheet

Talent Q Dimensions en Elements zijn unieke, werkgerelateerde psychometrische assessments om snel en gemakkelijk grote groepen
kandidaten en medewerkers te testen.
Talent Q meet zowel persoonlijkheid als capaciteiten door gebruik te maken van de nieuwste
adaptieve testtechnologie. De assessments zijn ontwikkeld door Roger Holdsworth, één van de
meest toonaangevende pioniers op dit gebied. Met Talent Q assessments verzamelt u snel en
efficiënt de benodigde gegevens met een minimale investering. De rapportages ondersteunen
u bij het maken van de juiste keuzes in uw talentprocessen; of het nu gaat om het verbeteren
van uw wervings- en selectieproces, coaching en training, het identificeren van potentieel,
kostenbeheersing of het zo effectief mogelijk ondersteunen van uw medewerkers bij hun
persoonlijke ontwikkeling.

Voordelen
n

n



n

> 
Snel en eenvoudig
online in te vullen

> 
Meet persoonskenmerken

> 
Meet verbale,

numerieke en logische
capaciteiten

> 
Dimensions is

beschikbaar in 39 talen


Multifunctioneel. Gegevens die in een
bepaalde fase worden verzameld, kunnen
opnieuw worden gebruikt in de hele talentmanagement cyclus. U hoeft niet nogmaals te
investeren in verschillende psychometrische
assessments.

n


Krachtig en eerlijk. Elements past zich aan elk
niveau aan, hierdoor kunnen kandidaten al
hun vaardigheden en potentieel laten zien.

n


Op maat. Dimensions heeft een op
persoonlijkheid gebaseerde functieprofiler,
zodat uw medewerkers worden gemeten aan
de hand van bepaalde functie-eisen.

n


Eenvoudig en betaalbaar. Geen dure
opstartkosten die vaak worden gehanteerd bij
vele andere psychometrische testen.


Betrouwbaar. Beide assessments zijn door
Roger Holdsworth - één van ’s werelds meest
toonaangevende pioniers op dit gebied gebouwd, ontwikkeld en getest.

Talent Q rendeert
Door het gebruik van de assessments van Talent Q, bent u er zeker van dat u snel, kosteneffectief en
betrouwbaar grote aantallen kandidaten en medewerkers kunt testen.
Voorspelbaar
Sommige diepgaande assessments zijn moeilijk te beoordelen of erg prijzig. Talent Q biedt een
kosteneffectieve en betrouwbare manier om prestaties van kandidaten te voorspellen:
n

beschikbaar in 40 talen

> 
Elements is


Compact en gemakkelijk te gebruiken. De
assessments meten zowel persoonlijkheid
als capaciteiten in één simpel systeem. Zowel
Dimensions als Elements kost 50% minder tijd
dan de meeste andere assessments.

n

I
n een internationale telecomorganisatie, genereerden diegenen die volgens Dimensions in de top 50
van best presterende medewerkers zaten, een omzet van 14% boven target en zelfs 11% meer dan de
minder presterende medewerkers in de organisatie.
Sales professionals in de farmaceutische sector die door Dimensions werden aangewezen als best
presterende medewerkers, genereerden 7% meer omzet dan voorspeld.
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Kosteneffectief
Een bank ontdekte dat onvoldoende stevig en valide screening in een vroeg stadium van hun recruitment proces, naderhand resulteerde
in een hoger aantal gesprekken met lijnmanagers en kosten voor assessmentcentra.
Door de procedure anders in te richten en Elements hierin op te nemen, gevolgd door de persoonlijkheidstest Dimensions, werden de
voorspellingen in de screeningfases veel nauwkeuriger. De lijnmanagers kregen hierdoor minder, maar wel veel betere kandidaten te
zien. Dit resulteerde in:
n
n
n

Een vermindering van de totale kosten van 3,7 naar 2,3 miljoen euro voor 28.000 sollicitanten.

Een significant lagere tijdsinvestering van HR en lijnmanagement.
Een investering die puur gericht is op het aantrekken van de beste kandidaten.

Hoe werkt het?

Een Elements rapport:

De assessments

n


Geeft de score weer in de vorm van een percentiel ten opzichte
van de normgroepen.

n


Geeft de benodigde tijd weer in vergelijking met de normaal
benodigde tijd.

Het proces voor beide online assessments is gebruiksvriendelijk
en gemakkelijk te implementeren. Dimensions beoordeelt de
belangrijkste werkgerelateerde persoonlijkheidskenmerken.
Elements meet de numerieke, verbale en/of logische capaciteiten.
De resultaten
Een Dimensions assessment genereert meerdere rapporten:
n

Persoonlijkheidsprofiel met een verhalend rapport om
interpretaties te ondersteunen.

n

Profiel in teamverband rapport dat de acht typische
teamrollen behandeld.

n

“Gedragstype op het werk” profiel met vijf gekoppelde
persoonlijkheidstypes.

n

Verkoopprofiel ontleedt een verkoop- en beïnvloedingsproces
in acht belangrijke fasen.

n

Risicoprofiel gaat in op acht factoren die bekend staan als de
‘risicofactoren’.

n

Potentieel rapport geeft een indicatie van het leiderschapspotentieel van een persoon op basis van de antwoorden op
Dimensions en Elements (indien ingevuld).

n

Ontwikkelingsprofiel biedt gegevens over drie domeinen:
relaties op het werk, taken en projecten, motivaties en emoties.
Deze kunnen worden gebruikt voor ontwikkelprogramma’s.

n

Vergelijkend persoonlijkheidsprofiel geeft een indicatie van
de waarschijnlijkheid dat iemand geschikt is voor een bepaalde
rol (de ‘fit’).

Talent Q helpt u met het
effectief inrichten van
uw talentmanagement
cyclus.

De database
De resultaten van Talent Q Elements worden vergeleken met een
externe normgroep van 27.000 deelnemers.
Opleiding en accreditatie
Voor deelname aan het accreditatieprogramma van Talent Q
(Dimensions en Elements) dient u werkzaam te zijn binnen het
HR-veld, en/of een psychologische opleiding hebben afgerond.
De accreditatie biedt u, naast de licentie om Talent Q te gebruiken,
ook toegang tot de Hay Group Self Service website waarmee u zelf
het assessment in gang zet. Desgewenst kunt u dit ook volledig
ondersteund door Hay Group laten doen. Met deze accreditatie
kunnen uw organisatie en uw klanten erop vertrouwen dat u
bekwaam bent in het geven van Talent Q feedback.
Support
Talent Q is gemakkelijk te installeren en te gebruiken met
het Talent Q Assessment System (TQAS). Hay Group traint en
accrediteert u om zelf gebruik te maken van dit systeem. Het
gebruik is daarna op basis van Self Service. U kunt assessments
naar behoefte opzetten en de resultaten zelf interpreteren. Een
Hay Group accountmanager helpt u op weg. Tegen extra kosten
kan Hay Group u ook ondersteunen in het administratieve proces.

Wilt u weten hoe Talent Q voor uw
organisatie kan werken?
e nl.atrium@haygroup.com
w www.atrium.haygroup.nl
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