
STROOMLIJN JOUW SELECTIEPROCES MET EEN KORTE PERSOONLIJK-
HEIDSTEST. MEET EEN PROFESSIONELE WERKHOUDING 
EN SERVICEGERICHTHEID VOOR EEN EFFECTIEVE PRESELECTIE.

 

 



WAT IS MAP ESSENCE?
MAP Essence is een korte persoonlijkheidstest 
die specifiek is ontwikkeld om de kwaliteiten 
van grote aantallen sollicitanten te screenen. 
Met MAP Essence weet je vroeg in het proces 
welke kandidaten passen bij de functie in 
jouw organisatie en welke niet. Je meet snel en 
objectief wie voldoet aan jouw basiscriteria en 
met wie je verder het selectieproces ingaat. 

MAP Essence is een efficiënte screeningstool 
voor functies waarin persoonlijke kwaliteiten 
belangrijker zijn dan eerdere werkervaring. 
Functies waarin servicegerichtheid en een 
professionele werkhouding voorop staan. 
Bijvoorbeeld in retail, zorg, transport & 
bezorging, assemblage en productie. Met 
MAP Essence stroomlijn en verkort je 
jouw screeningsproces. Met de volledig 
geautomatiseerde voorselectie scheid je 
objectief de geschikte kandidaten van de 
ongeschikte kandidaten.

Snel, onderscheidend en inclusief

MAP Essence bespaart recruiters tijd in 
het screeningsproces en is een betrouwbare 
en cultuurvrije test. Iedere kandidaat doet 
dezelfde test en krijgt dezelfde kans. De test 
bestaat uit neutrale en kandidaat-vriendelijke 
vragen. Het invullen van de test kost slecht 
12 minuten. Je weet als organisatie meteen 
welke kandidaten het beste passen bij 
jouw organisatie. Daarnaast krijgt iedere 
kandidaat een korte rapportage met 
persoonlijke feedback op de vijf belangrijkste 
persoonlijkheidskenmerken. 

“ONDERSCHEID SNEL 
EN BETROUWBAAR 
DE GESCHIKTE 
KANDIDATEN VAN 
DE ONGESCHIKTE 
KANDIDATEN.”

VOORDELEN VAN MAP 
ESSENCE
500 sollicitanten op 1 vacature? Iedere re-
cruiter weet dat het schiften van geschikte en 
ongeschikte kandidaten een tijdrovend proces 
is. Met MAP Essence wordt dit proces effi-
ciënter en effectiever. Met een korte test weet 
je snel en objectief welke kandidaten geschikt 
zijn voor functies waarbij servicegerichtheid 
en/of een professionele werkhouding van be-
lang zijn. Kandidaten hoeven geen ellenlange 
vragenlijsten in te vullen en iedere kandidaat 
krijgt automatisch een korte rapportage met 
feedback. Je gaat het verdere selectieproces 
in met alleen die kandidaten die voldoen aan 
de basiscriteria van jouw organisatie. Je kunt 
deze kandidaten eventueel ook benaderen 
voor andere openstaande vacatures. Je hebt 
immers al hun testresultaten.



MAP ESSENCE - SNELLE FEITEN 

•  Een persoonlijkheidstest die 
screeningsalgoritmes gebruikt 
om de servicegerichtheid en 
de mate van een professionele 
werkhouding van kandidaten te 
meten.

•  Ideaal bij het screenen van grote 
aantallen kandidaten.

•  Onderscheidt geschikte 
kandidaten voor jouw organisatie.

•  Stroomlijnt en automatiseert het 
screenings- en selectieproces.

•  Gebaseerd op de MAP 
persoonlijkheidstest.

•  Stelt neutrale, cultuurvrije vragen.

•  Onderscheidend en inclusief.

•  Volledige test in slechts twaalf 
minuten.

WAT MEET MAP ESSENCE?
MAP Essence is gebaseerd op de bekende 
Big Five theorie. Je meet de vijf factoren 
van persoonlijkheid: vriendelijkheid, con-
sciëntieusheid, emotionele stabiliteit, extra-
versie en openheid. MAP Essence gebruikt 
specifieke screeningsalgoritmes om direct 
inzicht te krijgen in de servicegerichtheid 
en professionele werkhouding van een kan-
didaat.

Servicegerichtheid geeft aan hoe 
dienstverlenend en klantgericht een 
kandidaat is in vergelijking met de 
normgroep. De factor werkhouding geeft 
aan of de kandidaat handelt volgens de 
geldende normen en waarden en maakt 
een risico-inschatting van schadelijk 
gedrag op de werkplek. Je kunt de 
screeningsalgoritmes gebruiken voor beide 
factoren of slechts een van de twee.



ASSESSIO & HFMTALENTINDEX 
Samen sterker. De Assessio Group is marktleider op het gebied van psychometrische 
online assessments & tools voor strategisch talentmanagement. Wij bieden een platform 
met wetenschappelijk geteste, betrouwbare en valide instrumenten voor recruitment 
& selectie, ontwikkeling, performance en talent & teammobiliteit, inclusief real-time 
analytische dashboards. Wij helpen organisaties meer rendement uit talent te halen door 
talent te herkennen, erkennen en benutten en er zo voor te zorgen dat er geen talent 
verloren gaat. Ben je benieuwd wat HFMtalentindex voor jouw organisatie kan betekenen? 

Neem dan contact met ons op:   
     

      085 401 50 50        

      info@hfmtalentindex.nl        

      www.hfmtalentindex.nl        


