BRAINCOMPASS – TALENT MAPPING

Talent Mapping - Welkom bij jezelf.
High-performers presteren tot wel 16x beter dan de rest. Niet omdat ze beter zijn,
maar omdat ze beter benutten wat ze hebben.
Wellicht heb je soms het gevoel dat dingen niet helemaal lekker lopen? Dat je jouw ambities niet
verwezenlijkt en je jouw potentieel onvoldoende benut? Of juist dat je jouw sterke punten verder wilt
uitbouwen om sneller daar te komen waar je wilt zijn? Wij helpen je graag jouw talenten vrij te spelen!
Dit is namelijk niet altijd eenvoudig. Dat komt omdat je brein een spelletje met je speelt. Waar mogelijk
probeert je brein je in de comfortzone van je eigen automatische gedrag te houden. En we weten
allemaal: “als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg.”
Die comfortzone is het gevolg van de fabrieksinstellingen die jij van je ouders meekrijgt (in je DNA) en
de levenservaringen die je later in je leven opdoet. Om uit die comfortzone te komen heb je inzicht
nodig hoe die combinatie van nature en nurture jouw comfortzone heeft ingekleurd. Dit is precies wat
een BrainCompass in kaart brengt. We bieden je inzicht in jouw aangeboren én aangeleerde
automatismen doormiddel van een DNA-analyse (op basis van speeksel) en een online vragenlijst.
Jouw BrainCompass vertelt je dus niet wie je bent, maar helpt je begrijpen waarom je bent wie je bent.
Met dat inzicht wordt duidelijk aan welke knoppen je kunt draaien om nog krachtiger aan het roer te
staan van jouw professionele prestaties en ontwikkeling!
WAT LEVERT HET JE OP?

Zelfkennis: inzicht in je aangeboren en aangeleerde talenten.
Zelfbewustzijn: begrip waar jouw gedrag vandaan komt en wat dit voor impact heeft op jouw
prestaties.

Een BrainCompass
Talent Mapping traject
bestaat uit:

DNA-analyse

Online
Vragenlijst

Persoonlijk
Debrief gesprek

Talent Mapping
gesprek

Het Debrief gesprek en het Talent Mapping gesprek worden gevoerd door een gecertificeerde
BrainCompass Navigator.
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HOE WERKT HET?

Een BrainCompass wordt alleen voor jou opgemaakt. Dit betekent dat je ook zelf in de regie bent van
het proces. In dit proces doorloop je de volgende stappen:
1.

Account aanmaken
Je ontvangt per mail een uitnodiging om je eigen BrainCompass account aan te maken.

2.

Kiezen BrainCompass variant
In jouw account kies je zelf voor de BrainCompass variant die jij wilt laten opmaken. Je hebt
hier bijvoorbeeld de keuze om te kiezen voor een variant met of zonder DNA-analyse.

Stap 1 en 2 kosten slechts een paar minuten. Na het afronden van deze stappen start het proces. Je hoeft niet direct tijd in te plannen
om de vragenlijst in te vullen. Dat kan later. We verzoeken je dan ook vriendelijk deze stappen zo snel mogelijk af te ronden.

3.

Ontvangen DNA kit en terugsturen DNA
Indien je kiest voor een variant met DNA-analyse ontvang je van ons een DNA kit op een adres
naar jouw keuze. Hiermee kun je veilig jouw DNA afstaan via het terugsturen van wat
speeksel. De DNA kit kan gewoon door de brievenbus. Je hoeft dus niet thuis te zijn voor
ontvangst.

Nadat wij jouw speeksel retour hebben ontvangen, hebben we vier weken nodig om het te analyseren. Houdt er dus rekening mee
dat des te sneller jij jouw speeksel terugstuurt, des te sneller je jouw resultaten kunt bespreken met jouw Navigator.

4.

Invullen vragenlijst
Je kiest zelf een moment om jouw vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 25 minuten. We
adviseren je een moment te kiezen waarop je verwacht niet te worden gestoord zodat je in
alle rust de vragen kunt beantwoorden.

5.

Debrief gesprek
In een persoonlijk debrief gesprek met jouw Navigator bespreek je in 75 minuten de
resultaten van jouw BrainCompass. Dit is altijd 1-op-1, maar kan uiteraard fysiek of digitaal
plaatsvinden.

6.

Talent Mapping gesprek
Tijdens dit gesprek maak je samen met jouw Navigator de vertaalslag naar de praktijk. Ontdek
je aangeleerde en aangeboren talenten en krijg handvaten hoe je jouw talenten maximaal
kunt vrijspelen!

PRIVACY

Om te kunnen ontwikkelen heb je een veilige omgeving nodig. Daarom staat jouw privacy bij ons
centraal. Je kunt er zeker van kan zijn dat jouw informatie niet bij derden terecht komt.
De resultaten van een BrainCompass zijn dus alleen voor jou. Het is goed om te weten dat BrainCompass een volledige audit van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft ondergaan en na een intensief
traject uiteindelijk de eerste en enige leverancier van ontwikkelassessments in Europa is die
aantoonbaar voldoet aan de privacy wet- en regelgeving zoals vastgesteld in de AVG/GDPR.
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