
In de Professional certificeringstraining leert u te 
werken met inzichten in talenten en mogelijkheden 
van professionals bij selectie, ontwikkel, loopbaan 
en coachingsvraagstukken. Na de training beschikt u 
over de kennis en vaardigheden om met het g ebruik 
van Profilizer Professional inzicht te krijgen die 
ondersteunen bij:

   Weerbaarheid en veerkracht en risico’s op burn-out
   Werving & selectie
   Onboarding
   Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)
   Loopbaanadvies / Functieverandering
   Re-integratie
   Coachingsadvies
   Onderlinge samenwerking en conflictmanagement
   Samenwerking tussen en binnen generaties
   Teamoptimalisatie
   Organisatieinzichten op basis van soft-skills analyses van de populatie

De Profilizer inzichten gebruik ik als bouwstenen. 
Voor individu, het team de organisatievraagstukken. 
Als professional werk ik graag met de beste tools voor 
mijn adviseurs die allerlei trajecten verzorgen binnen 
in, door, en uitstroom van personeel. Daarbij zijn de 
Profilizer persoonlijkheidsinzichten herkenbaar voor 
de kandidaten en zijn 9 maanden houdbaar dat maakt 
een instrument waarbij je de individuele casuïstiek kan 
koppelen aan je strategisch personeelsbeleid.

Anna Osseweijer
Directeur eigenaar MobiliteitNoord en MobiliteitOost

Als scale-up organisatie groeien wij enorm en hebben 
wij bij de selectie van geschikte nieuwe collega’s goed 
inzicht nodig in hun persoonlijkheidskenmerken zodat 
we goede keuzes kunnen maken. Profilizer biedt dit 
als geen ander waardoor wij goede kandidaten kunnen 
selecteren en weinig verloop hebben!

Anne-Pauline Wessels 
Recruitment Manager

Om voor certificering in aanmerking te komen, bieden wij een eendaagse training aan.

Bekijk hier de  
inschrijf data

PROFESSIONAL  
CERTIFICERINGSTRAINING



Profilizer vormt voor ons een van de basiselementen bij aanvang van leiderschapsontwikkeling. Of het nu gaat om 
coaching van een professional, een directeur, een programma voor een MT of heel organisatieonderdeel. Met de 
Profilizer-meting kijken we op een waardevrije wijze nét even dieper onder water dan met een meting of test op 
het niveau van vaardigheden. Juist daarom werken we bij Auctus met Profilizer. Deelnemers krijgen individueel en 
op groepsniveau vanuit de meting concrete handvatten om zich op attitude en patroonniveau in hun persoonlijk 
leiderschap te ontwikkelen. Vaak geeft dat nieuwe perspectieven voor het leven!

Valentijn Spit, Auctus.

Bel nu 020-6645002 of mail naar profilizer@ldsupport.nl  
voor meer informatie of om u aan te melden!

Voordelen van de training
   U doet de benodigde vaardigheden op de Profilizer Professional 
instrumenten af te nemen, te interpreteren en feedback te geven

   U krijgt een diepgaand theoretisch en praktisch inzicht in Profilizer 
Professional

   U leert hoe u Profilizer Professional kunt toepassen in allerlei situaties, 
van recruitment tot outplacement

   U krijgt toegang tot waardevolle bronnen van informatie, zoals de 
Profilizer Professional -gebruikersgids en -handleiding

Na deze training heeft u geleerd
   Wat de mogelijkheden zijn van de verschillende inzichten voor 
verschillende doeleinden en hoe ze ontwikkeld zijn

   Vaardigheden om het instrument af te nemen, te interpreteren en 
feedback te geven

   De psychometrische onderbouwing van de Profilizer methode:  
het bewijs voor de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst

   Hoe u de meetinstrumenten kunt gebruiken bij diverse  
vraagstukken van wervings- en selectievraagstukken, tot individuele 
en teamontwikkeling, organisatie veranderingen en bij ziekte/uitval 
van medewerkers

Voor wie?
   HRM managers, loopbaancoaches, lijnmanagers, trainers, arbeids- en 

organisatiepsychologen, organisatieadviseurs, operationele managers 
en trajectbegeleiders.

Opzet en werkwijze
   Naast inzicht vanuit de theorie, wordt de groep opgedeeld in kleine 

groepjes en worden praktijkvoorbeelden besproken om het leereffect 
te versnellen


