TrainingU International
Tel: 0031(0) 508539647
E. : info@trainingu.nl
Wat is de uitdaging?
• Te veel frustraties en interne conflicten
• Onvrede bij personeel en leidinggevende
• Aanpassingproblemen bij management
• Te weinig productiviteit en efficiëntie
• Interne communicatie problemen
• Aanhoudende slechte of matige prestaties
• Geen duidelijke training / coaching richting

Wat is de 360?:

Wat biedt 360?:

Het 360° feedback principe is een methode om het functioneren van
een individu te evalueren waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere
beoordelaars. De basis van deze methode is dat het functioneren van een
individu wordt beoordeeld door een aantal personen rondom de beoordeelde die een goed zicht hebben op het dagelijks functioneren van de
betreffende persoon. Dat kunnen collega’s van gelijk niveau zijn, maar ook
ondergeschikten of de directe leidinggevende. In sommige gevallen kan
ook de mening van (interne) klanten worden gevraagd. Door de verschillende percepties van deze personen te combineren, wordt een helder en
compleet beeld verkregen van de beoordeelde persoon.

• Geeft u een betrouwbaar beeld van het niveau van leidinggevende
• Middels 3 rapporten een duidelijk begeleidingsprogramma
• Concrete methodes om zijn/haar job performance te verbeteren
• Verbeteringspunten van zijn/haar management technieken
• Beoordeeld door zelf, leidinggevende en directe werknemers
• Het Grafisch rapport die visueel de goede en verbeteringspunten toont

Wat meet 360?:
Kwantificeert 18 competenties van leidinggevenden in de groepen Leiderschap, Communicatie, Vermogen zich aan te passen, Personeel Ontwikkeling, Ontwikkelen van anderen, Productie, Taakmanagement, Relaties
opbouw.

Voordelen van 360:
• Een sterk profiel van uw top managers en leidinggevende
• Er kan effectief worden gecommuniceerd en leiding gegeven
• Reduceren van conflicten en draagt bij voor het oplossen van problemen
• Sneller succes wat resulteert dat personeel langer blijft
• Een optimaal training en coaching tool voor het management
• Eigen test centrum omgeving en allemaal webbased en toegankelijk
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