
INSPIRATIE VOOR PERSOONLIJKE GROEI 
In uw werk hebt u dikwijls te maken met naaste collega’s, managers, medewerkers, klantrelaties of andere 
samenwerkingsrelaties. In hoeverre benut u de mensen uit uw directe werkomgeving al als bron van inspiratie en 
als bron voor uw persoonlijke en professionele groei? Zien zij u  bijvoorbeeld zoals u zelf denkt dat u overkomt? 
Wat vinden zij van u? Wat waarderen ze, waaraan storen ze zich? Hoe ervaren zij de samenwerking met u? Welke 
kwaliteiten en talenten zien zij? En welke ontwikkelpunten?

De antwoorden op deze vragen zijn ongetwijfeld van invloed op uw zelfbeeld. Te vaak doen we aannames zonder 
deze te checken. De balans opmaken is zo nu en dan zeker zinvol. iScreen 360° is daarvoor een toegankelijk en 
boeiend hulpmiddel. Het brengt u inzichten die direct bijdragen aan uw persoonlijke groei. 

OPBOUW 
iScreen 360° is een online feedbackinstrument dat uit drie componenten bestaat:
1. De vragenlijst interactiestijl die uw communicatiestijl zichtbaar maakt: Op welke manier communiceert u en hoe 

komt u over op andere mensen?
2. De vragenlijst Karakterprofiel die u als persoon in beeld brengt: wat is kenmerkend voor u, wat zijn uw 

belangrijkste drijfveren, kwaliteiten en valkuilen en welke werkrollen pakt u graag op?
3. Open vragen: u stelt zelf de vragen over hetgeen u specifiek van uw omgeving te weten wilt komen. 

WERKWIJZE 
Het werkt even eenvoudig als doeltreffend. De feedbackontvanger, het middelpunt van het feedback proces, vult 
de twee vragenlijsten in. De resultaten geven een weergave van het zelfbeeld. Degenen waarvan graag feedback 
wordt ontvangen (leidinggevende, medewerker, klant, collega) vullen dezelfde twee vragenlijsten in, aangevuld met 
open vragen. Met het online testplatform van iScreen is het afnemen volledig automatisch en wordt het resultaat 
direct online weergegeven in een overzichtelijk en bondig rapport. 

360° FEEDBACK



BELANGRIJKE EFFECTEN EN OPBRENGSTEN
Medewerker

 ☐ Inzicht in de eigen voorkeur communicatiestijlen
 ☐ Inzicht in persoonlijke kenmerken 
 ☐ Inzicht in eigen drijfveren, kwaliteiten/talenten
 ☐ Inzicht in voorkeur werkrollen en taak specifieke ontwikkelpunten

Team
 ☐ Inzicht groepssamenstelling en de dynamiek tussen groepsleden
 ☐ Inzicht in de communicatie binnen  

een team (en tussen teams)
 ☐ Inzicht in de cultuur binnen een team
 ☐ Inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelpunten binnen een team

Leidinggevende
 ☐ Inzicht in talenten en de ontwikkelbehoefte van medewerkers
 ☐ Input voor ontwikkelgesprekken of het maken van een persoonlijk ontwikkelplan (POP)
 ☐ Maakt het mogelijk om, wat betreft managementstijl, optimaal aan te sluiten bij de behoefte van individuele 

medewerkers
 ☐ Verdieping van management informatie

Organisatie
 ☐ Optimaal benutten van kwaliteiten van medewerkers voor de organisatie 
 ☐ Optimaliseren HRM cyclus
 ☐ Inzicht in teamculturen en de dynamiek binnen de organisatie
 ☐ Begrip creëren voor onderlinge verschillen/ verstevigen van communicatie en  samenwerking 

WANNEER
360° feedback is een onbetwistbaar startpunt voor uw persoonlijke ontwikkeling. Een inspiratie voor uw groei. Door 
de meervoudige beoordeling geeft het u een objectief beeld. Daarbij kiest u uw eigen aandachtspunten, plussen en 
minnen, waaraan u zelf een actieplan verbindt. Zo vertaalt het zich voor u in concrete ontwikkelacties en resultaten.



TOEPASSINGSGEBIEDEN
 ☐ Spiegelen van signalen uit uw omgeving aan uw eigen zelfbeeld en de mogelijkheid om hieromtrent met   

 anderen in dialoog gaan.
 ☐ Persoonlijke ontwikkeling op een gestructureerde wijze vorm geven.
 ☐ Zelfstandig werken aan persoonlijke groei.
 ☐ Monitoren van high-potentials.
 ☐ Management development.
 ☐ Nulmeting en effect meting van training en opleiding.
 ☐ Loopbaanorientatie.
 ☐ Evaluatie.

MEER INFORMATIE
Meer informatie over onze producten en diensten kunt u vinden op www.iscreen.nl.


