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Inzicht in 
ontwikkelmogelijkheden

De Develop is een laagdrempelig online 
instrument  dat een scherp inzicht in 
jouw ontwikkelmogelijkheden geeft. Snel 
en gemakkelijk in het gebruik, grondig 
en nauwkeurig in de meting. Je krijgt 
praktisch werkbare ontwikkeladviezen 
die richting en focus geven aan jouw 
ontwikkeling, waarmee je dezelfde dag nog 
aan de slag kan.

De Develop geeft richting aan jouw ontwikkeling 

Te ontwikkelen 
competenties 
2
Vooraf wordt eenvoudig en objectief 
vastgesteld voor welke competenties je 
aanleg hebt. Je huidige performance wordt 
beoordeeld door zowel jezelf als door 
jouw leidinggevende of meerdere mensen 
uit jouw werkomgeving. De automatisch 
gegenereerde rapportage brengt 
overzichtelijk in beeld welke competenties 
je nog kan ontwikkelen.
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Praktische ontwikkeltips
op maat

De Develop geeft niet alleen richting aan 
jouw ontwikkeling, maar verbindt daar ook 
praktische, bruikbare tips aan. Je krijgt 
ontwikkeltips die specifiek aansluiten bij jouw 
ontwikkelmogelijkheden. Uitdagend én haalbaar. 
Het rapport mondt uit in een praktisch ontwikkelplan 
dat specifiek is toegesneden op jouw potentieel. 
Het ontwikkelplan nodigt uit om je persoonlijke 
ontwikkeltips te vertalen naar jouw eigen 
werksituatie. Dit zorgt voor focus en vaart in jouw 
ontwikkeling.

Voorbeeld:
Competentie Stressbestendigheid
Leerpunt Kalm blijven onder druk
Tip  Als je merkt dat de druk je te veel   
                  wordt, neem dan even een stapje   
                  terug om de situatie voor jezelf te  
   overzien, zodat je weer meer 
   controle voor jezelf kunt creëren
Resultaat De resultaten van mijn    
             ontwikkelinspanning zijn op de 
                               volgende manier zichtbaar en             
   meetbaar: “Ik ervaar minder stress in  
   drukke periodes.”

Houvast bij 
ontwikkelgesprekken
¨-
De Develop leent zich uitstekend voor 
het voeren van ontwikkelgesprekken. De 
rapporten zijn toegankelijk en overzichtelijk 
voor leidinggevenden en medewerkers. Met 
de Develop kan je werken aan het verbeteren 
van je performance, bijvoorbeeld tijdens POP-
gesprekken. Op die manier wordt zichtbaar welke 
stappen je maakt in je ontwikkeling - en welke 
extra stappen je nog kan maken.

Performance
De Develop maakt zichtbaar hoe effectief jouw huidige 
gedrag is. 

Sterkste performance  
• Gaat ordelijk te werk 
• Voorkomt fouten 

Potentieel        
Hoeveel ruimte heb je om te groeien in jouw 
functie? De Develop beantwoordt deze vraag door 
niet alleen naar jouw huidige performance, maar 
ook naar jouw potentieel te kijken.

Meeste potentieel  
• Kwaliteitsgerichtheid
• Accuratesse 

Minste potentieel  
• Stressbestendigheid
• Besluitvaardigheid
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PerformanceCompenseren Vasthouden

Versterken Uitnutten

Accuratesse
Creativiteit

Kwaliteitsgerichtheid
Plichtsbesef

Klantgerichtheid
Samenwerken

Besluitvaardigheid
Stressbestendigheid
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Meer weten over de 
Develop?
Bel 085 401 50 50
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