
 

 

 
De veranderingen in de markt gaan snel. De roep om een hogere efficiëntie, meer 
flexibiliteit en lagere kosten leidt op steeds meer plekken tot het invoeren van Het Nieuwe 
Werken. Dit brengt uitdagingen met zich mee, maar ook kansen. Zelf je tijd indelen, 
minder in de file, meer tijd voor thuis en een relaxte werkomgeving. Hoe maak je Het 
Nieuwe Werken tot een persoonlijk succes? Welke succesfactoren heb je al en welke moet 
je nog ontwikkelen? Ben je er klaar voor? 

Talent-Proof Het Nieuwe Werken 
 

De Talent-Proof HNW-scan brengt de zeven belangrijkste competenties in kaart die fundamenteel 

zijn voor Het Nieuwe Werken.  

Je krijgt een heldere spiegel voorgehouden die je helpt je voor te bereiden op, of te ontwikkelen 

in Het Nieuwe Werken. 

 

 

Succesvol functioneren binnen Het Nieuwe Werken is voor een groot deel afhankelijk van de 

volgende zeven competenties: 

1. Organiseren eigen werk 

2. Communiceren 

3. Flexibiliteit 

4. Zelfreflectie 

5. Inzet 

6. Samenwerken 

7. Zelfsturing 

8. Waarderen 

 

Je ontvangt een compacte rapportage waar een heldere resultatencirkel toont in 

hoeverre de fundamentele competenties bij jou aanwezig zijn. In één oogopslag zie 

je welke competenties je gemakkelijk af (zullen) gaan en welke je meer moeite (zullen) kosten. 

Vervolgens wordt de rapportage vertaald in praktische actiepunten waarbij sterke competenties 

verder kunnen worden uitgebouwd en zwakke competenties kunnen worden verbeterd.



 

 

 

Dit instrument biedt een stevig fundament als je de overstap naar Het Nieuwe Werken moet 

maken , of deze stap al hebt genomen en je functioneren verder wilt verbeteren. Daarnaast is 

het een zeer geschikt instrument voor elke werksituatie waarin je veel zelfstandig werkt en 

weinig op kantoor bent. 

 

Talent-Proof Het Nieuwe Werken heeft onder meer de volgende kenmerken: 

• Meet 7 belangrijke succesfactoren voor Het Nieuwe Werken 

• Geeft inzicht in de eigen sterkten en zwakten op dit gebied 

• Heldere rapportage in een overzichtelijke resultatencirkel  

• Bevestigt de kandidaat om van nature sterke punten optimaal te benutten 

• Maakt de kandidaat bewust van verbeterpunten 

• Praktische basis voor het maken van een concreet persoonlijk ontwikkelplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


