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Ontwikkelen

Wat is de Employability Check?

De Employability Check ‘meet’ uw Employabilitywaarde in een 
sociaal-economische context.

De Embloyability Check brengt uw talenten en ontwikkelmogelijkheden in 
kaart om zorg te dragen voor een brede en blijvende inzetbaarheid binnen 
een vitale, resultaat- en ontwikkelgerichte organisatie.

De Employability Check is een digitaal assessment welke inzicht geeft in de 
relatie tussen persoonlijkheid, sociaal-maatschappelijke verwachtingen, 
opleiding en functievereisten.



Risico’s

Competenties

Talenten

Leerdoelen

Professioneel

Wat heeft u aan de Employability Check?

De Employability Check biedt u primair de mogelijkheid om op een digitale en 
laagdrempelige wijze de inzetbaarheid van medewerkers in kaart te brengen. 

De Employability Check houdt u een spiegel voor waarmee u direct zelf aan de 
slag kunt, zowel individueel als functioneel om te kunnen werken aan 
optimalisering c.q. verbetering van uw deskundigheid in relatie tot gezond, 
gemotiveerd en resultaatgericht functioneren.



Lerende professionals

Functionele inzetbaarheid  

Aan de hand van de uitkomsten van de Employability Check kunt u middels 
360 graden feedback direct reflecteren op eigen functioneren.

De Employability Check brengt uw inzetbaarheid, talenten, competenties en 
eventuele risico’s in kaart in het kader van professionele inzetbaarheid in een 
beroepsmatige context.

De Employability Check indiceert, individueel afgestemd, begeleiding en 
advies gericht op het ontwikkelen en onderhouden van werkgerelateerde 
bekwaamheden in een veranderende en lerende omgeving.

Intellectuele- en
 kennisvaardigheden

Operationele 
effectiviteit

Sociale 
vaardigheden

Professionele 
focus en 

resultaatgerichtheid



Zorgvuldig:     Hantering van privacyreglementen.

Objectief:       Feitelijk, onbevooroordeeld en waardevrij.

Professioneel: Rechtvaardig, betrokken, individueel en resultaatgericht.    

Professioneel Ontwikkelplan

De Employability Check biedt een objectief en genormeerd 
bekwaamheids-assessment welke basis is voor een persoonlijk leer- en 
ontwikkelplan (POP). U voorkomt onjuiste keuzes inzake inzetbaarheid.
U kunt verantwoord de regie voeren over de vaak complexe individuele 
ontwikkeltrajecten, vanuit een breed scala aan disciplines, functies 
en belangen.

functioneren

kennis en vaardigheden

beroepsopvattingen

talenten

ambities en idealen

overtuigingen



Voor informatie en het aanvragen van een demonstratie
Dilemmamanager B.V. 
I: www.dilemmamanager.nl
E: info@dilemmamanager.nl
T:  038 - 45 33 925

Lerende professionals

Hoe werkt de Employability Check?

De Employability Check is een volledig zelfstandig werkende 
computerapplicatie. De Employability Check kan op elke computer met een 
internetaansluiting worden gemaakt, geïnterpreteerd en gerapporteerd.

De uitkomsten van de Employability Check worden automatisch gegenereerd 
en digitaal aan u gerapporteerd. Aanvullend hierop kan desgewenst de 
interpretatie van de uitkomsten worden verwerkt in uw POP, opleidingsplan en 
begeleidings- en ontwikkeladvies.

Aansluitend kunt u al uw persoonlijke documenten zoals CV, POP, 
functioneringsverslagen, opleidingsdocumenten en dergelijke in uw 
persoonlijk digitaal dossier bewaren en raadplegen.



Referentieprofiel Functionele gedragscompetenties
Consultant: Boan KattenbergCliënt: Dhr. Anno Nominus

Email:

Bereiken Vermijden

Competentiereferentie

1) Prestatievermogen

2) Oordeelsvormend vermogen

3) Organisatievermogen

4) Analytisch vermogen

5) Ondernemerschap

6) Bestuurlijk vermogen

7) Confronterend en corrigerend vermogen
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Ontwikkelen is veranderen
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Email:

Bereiken Vermijden

Competentiereferentie

1) Prestatievermogen

2) Oordeelsvormend vermogen

3) Organisatievermogen

4) Analytisch vermogen

5) Ondernemerschap

6) Bestuurlijk vermogen

7) Confronterend en corrigerend vermogen

copyright Dilemmamanager BV



E
m

p
lo

y
a

b
il

it
y

F
o

to
g

ra
fi

e
: 

L
in

d
a

 v
a

n
 G

e
ld

e
r

SC
R

A
B

B
LE

©
 is

 e
en

 g
er

eg
is

tr
ee

rd
 h

an
d

el
sm

er
k 

va
n

 J
.W

. S
p

ea
r&

So
n

s 
Lt

d
., 

M
ai

d
en

h
ea

d
 S

LG
 4

U
B

 E
n

g
el

an
d


