
TRAIN EN TEST JEZELF

Met een training van HrmForce 
werk je aan jouw persoonlijke 
effectiviteit op een vernieuwende 
en inspirerende wijze.
In combinatie met onze online 
testen geven wij jou het feitelijke 
inzicht waarmee wij de training 
laten leven en beleven om te komen 
tot inzicht en verandering.
Ons resultaat is niet alleen trainen, 
maar dat er een leereffect van 
bewust naar bekwaam ontstaat 
waarmee je verder kunt.

HrmForce is het meest uitgebreide 
en meest innovatieve online talent 
ontwikkel portaal van de Benelux. 
Met relevante vragenlijsten, 
betrouwbare, valide en heldere 
rapportages leveren wij inzicht in 
uw talent.
Dat doen wij niet alleen online, 
maar ook offline door het uitvoeren 
van assesssments, gedrags- 
en vaardigheidstrainingen en 
coaching. Ben je de persoon die 
het maximale talent uit zichzelf wil 
halen, dan bij je HrmForce op het 
juiste adres.

HAAL HET MAXIMALE UIT JEZELF WAAROM HRMFORCE?

Het leven is een aaneenschakeling 
van ontdekken en leren. Soms is dat 
leren en ontdekken niet eenvoudig 
en heb je een extra steuntje in de 
rug nodig.
Jezelf trainen helpt daarbij om je 
zekerder te voelen, maar ook te 
leren van anderen.
Maar voordat je hieraan begint 
is het wel zo handig als je weet 
waar je moet beginnen. HrmForce 
ondersteunt je in jezelf op 
verschillende onderwerpen en 
traint je om het maximale uit jezelf 
te halen. 



We hebben nogal eens de neiging om vooral 

tijd en aandacht te besteden aan zaken 

die ons niet zo goed af gaan. Het onder de 

loep nemen van sterke punten, daar bewust 

van worden en die verder ontwikkelen en 

inzetten, brengt ons vaak verder en voelt 

veel beter. 

Je weet hoe makkelijk of moeilijk jouw eigen 

competenties te ontwikkelen zijn. Je kan 

je een beeld vormen over hoe competentie 

management in jouw organisatie is vorm te 

geven, uitgaande van principes over leren en 

ontwikkelen. 

MAATWERK

In deze training richten wij ons eerst op de 

ontwikkelbaarheid van de eigen competenties 

van de deelnemers:

• Wie ben ik? Hoe handel ik? Welk gedrag   
 typeert mij?

• Welke factoren bepalen mijn gedrag in   
 werksituaties?

• Welke verwachtingen mogen er uit mijn   
 functieprofiel worden herleid?

•  Welke competenties verdienen het om   
 verder ontwikkelt te worden?

Op basis van zelf opgedane ervaringen, wordt 

verdiepend gesproken over de do’s en don’ts bij 

competentie management en de wijze waarop 

dit in jouw organisatie vorm gegeven kan 

worden. 

De training is interactief en je krijgt daardoor 

veel mogelijkheid om met en van elkaar te leren. 

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
WAAROM? WAARMEE? RESULTAAT

TEST: BIG50 VOOR WIE?
Ieder traject wordt aangepast aan de specifieke 

situatie van jouw organisatie en de deelnemers 

van de training,  De training kan bij u op locatie 

plaatsvinden of bij Flow2Move in Overveen, 

waar wij een trainingsfaciliteit beschikbaar 

hebben. Het maximaal aantal deelnemers is 10.

Door onze unieke testmethodiek van HrmForce, 

creëren wij de perfecte combinatie. Wij 

geven je op basis van feiten inzicht in de 

ontwikkelbaarheid van jouw competenties. Dit 

vormt het uitgangspunt van de training. 

Deze training is geschikt voor (HR)managers die 

hun inzichten op het gebied van competentie 

management verder willen ontwikkelen.  Het 

niveau van de training is HBO+. 


