
TalenT is de opTelsom van alles waT jij in je hebT om ieTs ToT sTand Te  

brengen waar de ander waT aan heefT. denk veel aan de ToekomsT, wanT  

je brengT er de resT van je leven in door. als je eenmaal de innerlijke weg 

hebT gevonden, zal de uiTerlijke weg volgen. wanneer iemand bewezen heefT  

daT hij TalenT heefT, moeT hij alleen nog bewijzen daT hij in sTaaT is heT Te 

gebruiken. de belangrijksTe invesTering die we kunnen doen, is invesTeren in 

ons zelf. de besTe manier om je ToekomsT Te voorspellen is haar zelf Te 

creëren. ga nieT waar de weg je leidT, maar ga waar geen pad is en laaT  

je eigen spoor achTer. groTe presTaTies vinden alTijd plaaTs in de omgeving 

van groTe verwachTingen. TalenT helpT, maar nieT zoveel als ambiTie. 

TalenT
management



match van mens
en organisatie

TMA TAlenTenAnAlyse

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het 

dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA talenten-

analyse de kandidaat centraal. De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk 

een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, 

talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. 



Toepassingen

de Tma talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkelings-, mobiliteits-, beroepskeuze- en  

re-integratievraagstukken. met de analyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. ook 

krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 Tma competenties. door te toetsen of de individuele talenten in 

lijn liggen met de gewenste competenties bezien vanuit de organisatie, zijn organisatiedoelen te behalen op een 

manier die past bij de kwaliteiten van medewerkers. kortom, er ontstaat een win-win resultaat.  

de talentenanalyse vindt webbased plaats en neemt circa een uur in beslag. de vragenlijst voor de kandidaat be-

staat uit stellingen die betrekking hebben op gedragsitems waaruit de kandidaat steeds dient te kiezen welke het 

beste bij hem passen. op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren van de kandidaat ontrafeld. de uitkomsten 

van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar verster-

kende en neutraliserende talenten. 

je ontvangt een genuanceerde kandidaat rapportage welke positief, talent- en ontwikkelingsgericht is geformu-

leerd en de kandidaat niet veroordeelt. hierdoor worden de uitkomsten herkend en geaccepteerd door de 

kandidaat. daarnaast ontvang je (als gesprekspartner van de kandidaat) expert- en matchingsrapportages om 

het terugkoppelingsgesprek te voeren en de aanwezige drijfveren en talenten te valideren. de rapportages geven 

inzicht in kwaliteiten en valkuilen (gekoppeld aan de bij de functie passende, gewenste competenties) en reiken 

uitgebreide interviewvragen, ontwikkelactiviteiten en coachingsadviezen aan afgestemd op de kandidaat. hiermee 

kom je op een grondige wijze tot de kern en krijg je een diepgaander en waardevoller inzicht in je kandidaat. de 

uiteindelijke keuzes en adviezen maak je zelf, maar wel op een gestructureerde en gefundeerde manier.



Het voorkeursgedrag van mensen
 
Mensen functioneren het best en leren het snelst als ze tijdens 
het werk hun voorkeursgedrag kunnen inzetten. Het voor-
keursgedrag van mensen wordt in hoge mate bepaald door  
5 krachtvelden die met ‘online’ TMA instrumenten objectief in 
kaart worden gebracht:

Drijfveren
De talentenanalyse maakt zichtbaar wat iemand 
drijft en (onbewust) het liefste wil en niet wil. 
 
TAlenTen
De talentenanalyse maakt inzichtelijk welke talenten
                      (basale sterktes) mensen hebben. Talenten
                      geven aan voor welke competenties mensen 
                      aanleg hebben en de mate van gemak
                      waarmee ze vaardigheden kunnen leren. 

CoMpeTenTies
via een competentieanalyse brengen we het 
persoonlijke competentieniveau van mensen
in kaart, omdat mensen zich bij voorkeur be-
geven op gebieden waar ze al vaardig zijn. 
 
CogniTieve CApACiTeiTen
De cognitieve capaciteitenanalyse maakt inzichtelijk tot welk 
intellectueel niveau een persoon met gemak kan werken en 
denken. 
 
oMgeving
De talentenanalyse brengt in kaart in welke omgeving iemand 
het liefst werkt, hoe je met iemand het beste communiceert 
en wat zijn voorkeur in management is.

ontwikkelen

op basis van een profiel, persoonlijk 
voorkeursgedrag en iemands compe-
tentieniveau stel je de meest kansrijke 
ontwikkelplannen op (Hr-cyclus, training, 
coaching, et cetera).

Tma methode: alignment van mens & organisatie

matcHen 

Match het voorkeursgedrag van mensen 
met een profiel via TMA rapportages, 
zodat je de juiste persoon op een juiste 
plek krijgt. Matching kun je onder andere 
inzetten bij werving en selectie, reïntegra-
tie, leiderschapsontwikkeling, loopbaan-
vraagstukken. 



Tma methode: alignment van mens & organisatie

de wensen van een organisatie

organisaties hebben wensen om hun doelen te bereiken. Deze 
wensen liggen ook op het gebied van human capital:  
•	De juiste persoon op de juiste plek, zodat iemand zijn
   werk professioneel kan uitvoeren volgens de normen
   van de organisatie.
•	De wens dat mensen zich ontwikkelen ten behoeve van
 hogere performance.
•	De wens dat mensen zich aanpassen aan veranderende
   interne en externe omstandigheden.

voor een heldere invulling van wensen en verwachtingen
kunnen organisaties profielen maken.

Hoe MAAk je een profiel MeT De  TMA MeTHoDe?
profielen maak je ‘online’ via het TMA competentie-woorden-
boek met 53 competenties in 5 talen. Alle competenties kun  
je voorzien van gedragsvoorbeelden op algemeen, operatio-
neel, tactisch en strategisch niveau.  

WAT sTAAT er in een profiel?
•	 resultaatgebieden en taken.
•	kennis, ervaring en skills.
•	Competenties waarmee professioneel gedrag wordt
   getypeerd. 
•	Cultuurtypering van de organisatie en het team.

samen groeien



de zes stappen van de Tma methode

1. Profielen maken

Mensen functioneren het best als het werk in lijn ligt 
met hun persoonlijke drijfveren en talenten (voorkeurs-
gedrag), vaardigheden en cognitieve capaciteiten. De 
eerste stap naar alignment is het kenbaar maken van 
organisatiewensen en -verwachtingen via een profiel.

Hoe MAAk je profielen?
profielen maak je ‘online’ via het TMA competentie-
woordenboek met 53 competenties in 5 talen. 

WAT sTAAT er in een profiel?
•	 resultaatgebieden en taken
•	Werk- en denkniveau
•	Competenties 
•	Cultuurtypering van organisatie en team

2. talentenanalyse

Drijfveren en TAlenTen MeTen
Het daadwerkelijke gedrag van mensen wordt sterk 
bepaald door wat iemand drijft en welke talenten hij ter 
beschikking heeft. 

TMA TAlenTenAnAlyse
De TMA talentenanalyse brengt 22 drijfveren en 44 
talenten in kaart, zodat je de intrinsieke motivatie, de 
aanleg voor competenties en het voorkeursgedrag van 
mensen objectief in beeld hebt. 

een talentenrapportage geeft ook inzicht in de  
persoonlijke voorkeur van een persoon rondom:
•	 ideale werkomgeving en management
•	 effectief communicatiegedrag
•	 leer- en ontwikkelstijl



de zes stappen van de Tma methode

3. comPetentieniveau

Breng het competentieniveau van mensen in kaart via 
competentie-analyses. Mensen krijgen online feedback 
van belanghebbenden en je ziet direct waar vaardig-
heden en de ontwikkelruimte liggen.

Maak (indien nodig) ook het cognitieve capaciteiten-
niveau van mensen inzichtelijk via de TMA capaciteiten-
analyses. je krijgt inzicht in het werk- en denkniveau van 
de kandidaat (MBo/HBo/Wo).

4. matcHen

Match persoonlijke kenmerken (drijfveren, talenten, 
competentieniveau en capaciteiten) met een profiel via 
TMA matchrapportages.

Direct inzicht in welke mate iemand bij een rol of 
functie past! 

5. ontwikkelen

succesvolle ontwikkeling is afhankelijk van het compe-
tentieniveau, de mate van gedrevenheid en de talenten 
die iemand heeft. 
 
De TMA ontwikkelgids en de module pop ondersteu-
nen bij het kiezen van kansrijke acties.  

6. mobiliteit

Daar waar mensen niet meer matchen met hun rol of 
functie, kun je mensen begeleiden naar ander werk  
via de TMA persoonlijke interesse analyse,  
talentenanalyse, Career Advisor.

www.feedbackconsulting.nl



Tma Talentenanalyse

talentenanalyse

Mensen functioneren het best en leren het snelst als 
hun werk in dezelfde richting gaat als hun persoonlijke 
drijfveren en als ze tijdens het werk hun talenten kun-
nen inzetten. De combinatie van drijfveren en talenten 
noemen we voorkeursgedrag. 

TMA TAlenTenAnAlyse
De talentenanalyse brengt 22 drijfveren en 44 talenten 
van een persoon objectief in kaart, zodat de motivatie 
en de intrinsieke sterktes van mensen zichtbaar wordt.

WAArvoor TAlenTenAnAlyse?
een talentenrapportage wordt ingezet bij het selecte-
ren, ontwikkelen en mobiliseren van mensen.

posiTieve BenADering vAn Mensen
De talentenanalyse brengt mensen zoveel mogelijk op 
positieve wijze in kaart, waarbij het uitgangspunt is dat 
iedereen drijfveren met bijbehorende  talenten heeft.

raPPortage

eMoTionele BAlAns
De emotionele balans van kandidaten wordt uitgedrukt 
in drijfveerscores over eigenwaarde, ontzag, steunbe-
hoefte, stressbestendigheid en druk.

MoTieven
Datgene waardoor iemand gemotiveerd wordt om 
prestaties te leveren. Dit wordt uitgedrukt in: aanziens-
behoefte, afwisseling en ambitie en uitdaging.

soCiAle TAlenTen
Het voorkeursgedrag van iemand in relatie tot andere 
mensen: conformeren, extraversie, hulpverlenen, sociale 
empathie en sociabiliteit en contact.
 
BeïnvloeDenDe TAlenTen
De wijze waarop iemand het liefst anderen beïnvloedt. 
Dit wordt uitgedrukt in drijfveerscores over dominan-
tie, confrontatie, volharding, energie en actie.

leiDinggevenDe TAlenTen
Het voorkeursgedrag op het gebied van leidinggeven: 
besluiten nemen, onafhankelijk denken en handelen, 
verantwoording en leiderschap.

orgAnisATorisCHe TAlenTen
De wijze waarop iemand zijn werk en leven het liefst 
organiseert: doelgerichtheid, orde en structuur en 
pragmatisme.



Tma Talentenanalyse

matcHen

Met de talentenrapportage kun je de drijfveren en  
talenten van een persoon eenvoudig matchen met een 
profiel.

ontwikkelen

succesvolle ontwikkeling is mede afhankelijk van per-
soonlijke drijfveren en talenten. via talentenrapportages 
zie je welke competenties goed ontwikkelbaar zijn en 
welke talenten je daarbij kunt benutten. De rapportages 
worden ondersteund met makkelijk toepasbare coach-
adviezen en ontwikkeltips.

mobiliteit

Daar waar mensen vanuit persoonlijke drijfveren en 
talenten niet meer matchen met een rol of functie, kun 
je via de talentenanalyse onderzoeken welke beroepen 
beter passen bij het persoonlijke voorkeursgedrag.

inZicHten

De talentenrapportage geeft ook inzicht in de persoon-
lijke voorkeur van een persoon rondom:
•	kwaliteiten en valkuilen.
•	 ideale werkomgeving en voorkeur in management.
•	 effectief communicatiegedrag.
•	 Te vermijden communicatiegedrag.
•	 leer- en ontwikkelstijl.

drijfverenradar



Tma methode en mobiliteitsvraagstukken

mobiliteitsvragen

De TMA methode gelooft dat mensen het best functi-
oneren en het meest betrokken zijn, als ze werk doen 
dat dicht bij hun drijfveren en talenten ligt. 

De TMA methode biedt hulp bij verschillende mobili-
teitsvragen:
•	Check of er een mobiliteitsvraag is: onderzoek of de  
 drijfveren en talenten van een persoon (nog) passen  
 bij het huidige beroep. 
•	 Bij functiewijzigingen: past de persoon nog in 
 voldoende mate bij de veranderde functie of is 
 mobiliteit aan de orde?
•	 een loopbaanvraagstuk: welke beroepen/functies/
 rollen passen goed bij een persoon vanuit zijn 
 drijfveren, talenten, competenties en capaciteiten?
•	outplacement: op zoek naar passend werk buiten  
 de organisatie.  

talentenanalyse

Drijfveren en TAlenTen MeTen
De voorkeur van mensen voor werk en een werkomge-
ving wordt sterk bepaald door de persoonlijke drijfve-
ren en talenten. 

TMA TAlenTenAnAlyse
De TMA talentenanalyse brengt 22 drijfveren en 44 
talenten in kaart, zodat je de intrinsieke motivatie, de 
aanleg voor competenties en het voorkeursgedrag van 
mensen objectief in beeld hebt.

een talentenrapportage geeft ook inzicht in de  
persoonlijke voorkeur van een persoon rondom:
•	 ideaal werk- en werkomgeving 
•	  voorkeur in management
•	 effectief communicatiegedrag
 •	leer- en ontwikkelstijl 



Tma methode en mobiliteitsvraagstukken

career advisor

De TMA Career Advisor is een online instrument dat 
mensen helpt bij het zoeken naar mogelijk passende 
beroepen en vacatures:

•	 Talenten en beroepsinteresses worden automatisch  
 gekoppeld aan mogelijk passende beroepen.
•	De beroependatabase is opgesteld op basis van 
 de esCo database van de europese Unie 
 (6000+ beroepen). 
•	 per beroep kun je inzoomen op de benodigde 
 competenties, skills en computervaardigheden.
•	 per beroep zie je per competentie de mate van 
 ontwikkelbaarheid (op basis van de drijfveren/
 talenten).
•	 je kunt per beroep zoeken naar vacatures. 

beroePsinteresse analyse

Breng de beroepsinteresses en voorkeuren voor 
beroepsmatige activiteiten in kaart via de TMA beroeps-
interesse analyse.

Maak (indien nodig) ook het cognitieve capaciteiten-
niveau van mensen inzichtelijk via de TMA capaciteiten-
analyses. je krijgt inzicht in het werk- en denkniveau van 
de kandidaat (MBo/HBo/Wo).



 www.feeDbAckconsulTing.nl 

De TMA methode is de aanpak die het voorkeursgedrag  

van mensen matcht met de wensen van de organisatie.
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een jongeman stapte een oud winkeltje binnen. op een plank 

lagen allerlei korreltjes. Tot zijn verbazing zag hij achter de 

toonbank een fee staan. 

Wat verkoop jij hier eigenlijk? vroeg hij.

de fee lachte. Ik ben een fee, dus ik verkoop alles wat je wilt.  

Zeg het maar. de jongeman staarde de fee aan en zei toen 

snel: Ik wil een goede baan, veel geld, een mooi huis. Ik wil begre-

pen worden, piano kunnen spelen en ook…

Ho, wacht eens even!, onderbrak de fee hem terwijl zij naar  

de plank wees, Niet te snel…. Ik verkoop geen vruchten, 

ik verkoop alleen zaden!

 

TAlenT VoRMT De sTART


