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Begeleiden-individueel 
Zelfscan 
 
Als je behoefte hebt om een keertje doorgelicht te worden, als je zicht wilt krijgen op jouw talenten 
en drives, is een zelfscan een goed middel.  
 
Vorm 
Zelfscan basis (duur ca. 1,5- 2 uur) 
Van der Hilst gebruikt de TMA (talenten-motivatie-analyse) als basis voor de zelfscan. Dit is een 
digitaal instrument bestaande uit vele vragen. Na invulling van alle vragen ontstaat een overzicht 
met scores. Tijdens het duidingsgesprek met een assessor/coach, worden die scores geduid en in 
relatie tot elkaar besproken. Zo krijg je niet alleen zicht op jouw talenten en drives maar ook op 
jouw ontwikkelpotentieel.  
 
Daarnaast kun je kiezen, tegen een meerprijs, voor een zelfscan met aanvullende opties: 

• Zelfscan met vakinhoudelijke oriëntatietest. 
Naast de vragen en onderdelen van de reguliere zelfscan ligt de nadruk in de test -en het 
duidingsgesprek op jouw specifieke vak inhoud. 

• Zelfscan met Competentie-profielmeting. 
Naast de vragen en onderdelen van de reguliere zelfscan worden ook jouw gewenste 
specifieke competenties in kaart gebracht. Hierdoor krijg je een nog completer beeld van je 
profiel. 

• Zelfscan met 360 graden feedback. 
Naast de vragen en onderdelen van de reguliere zelfscan krijg je op een gekozen 
competentie profiel feedback uit jouw organisatie. In het tweede gesprek 
bespreek je dit met de assesor/coach.   

• Schriftelijk verslag van je zelfscan. 
 

Goed om te weten  
• Het duidingsgesprek van de zelfscan basis duurt circa 1,5-2 uur. 
• Het duidingsgesprek van de  zelfscan met vakinhoudelijke oriëntatietest duurt circa 2-

2,5uur. 
• Het duidingsgesprek van de  zelfscan met Competentie-profielmeting duurt circa 2-2,5 uur. 
• Een Zelfscan met 360 graden feedback bestaat uit 2 gesprekken. Een gesprek van circa 

1,5-2 uur en een 2e gesprek van circa 1 uur. 
• Alle gesprekken vinden plaats bij de Atoomclub in Amersfoort. 
• Interesse? Bel ons, of stuur een bericht: bel (033) 450 50 00 of mail naar info@hilst.nl.  

Wij zorgen voor een match. 
 
Ga voor het complete overzicht van ons aanbod en vormen van begeleiden naar onze website. 
 
 
 
 


