
 

 

 
Hoe komt het dat het zo moeilijk is om een goede planning te maken? Om deadlines te 

halen? Om afspraken na te komen? Hoe komt het dat je aan het eind van de dag niet bent 

toegekomen aan de dingen die je van plan was? Hoe kun je je productiviteit, deadlines en 

effectiviteit beter onder de knie krijgen? 

Talent-Proof Timemanagement 
 

De Talent-Proof Timemanagement-scan heeft ten doel om je te helpen je tijd beter te managen 

en daarmee je persoonlijke effectiviteit te verbeteren.  

Aan de hand van een gebalanceerde vragenlijst worden 8 factoren gemeten die een grote invloed 

hebben op je dagelijkse productiviteit.  

De uitkomsten worden vergeleken met de uitkomsten van een normgroep, zodat je een goed 

inzicht krijgt in welke aspecten van timemanagement je goed afgaan en welke aspecten niet. 

 

De 8 factoren die de Talent-Proof Timemanagementscan meet zijn:  

1. (Werk)Gewoontegedrag 

2. Planmatig handelen 

3. Beschikbare informatie 

4. Resultaatgerichtheid 

5. Stressoren 

6. Samenwerking 

7. Vergaderingen/overleg 

8. Emailverwerking 

 

In de rapportage wordt jouw score niet alleen helder afgezet tegen de 

gemiddelde score in de normgroep, maar wordt elk van de 8 factoren 

ook besproken. Voor elke factor ontstaat een helder beeld van de 

waarde, het hoofdprincipe, de kracht en de valkuil. Je krijgt op deze 

manier een goed beeld van de groeikansen en de valkuilen voor jouw persoonlijke ontwikkeling. 



 

 

 

De rapportage is tevens een werkboek en begeleidt je in het opstellen van een persoonlijk 

actieplan, zodat de uitkomsten van de meting uiteindelijk ook echt leiden tot gewenste 

gedragsveranderingen en persoonlijke groei.  

 

Zowel individueel, als groepsgewijs is de Talent-Proof Timemanagementscan een waardevol 

instrument om je eigen effectiviteit en die van je team een extra impuls te geven. Omdat dit 

instrument zich echt op gedrag richt is het een waardevol instrument om regelmatig terug te 

laten keren om zo de individuele- en groepsontwikkeling goed in kaart te brengen. 

 

De Talent-Proof Timemanagementscan heeft onder meer de volgende kenmerken: 

• Meet 8 factoren die bepalend zijn voor de persoonlijke effectiviteit 

• Meet welke aspecten van Timemanagement de deelnemer goed liggen 

• Meet welke aspecten van Timemanagement de deelnemer moeilijk vindt 

• Geeft aan hoe de deelnemer sterke punten verder kan uitbouwen 

• Geeft aan hoe de deelnemer zwakke punten zou ik kunnen verbeteren 

• Geeft begrip voor verschillen tussen mensen 

• Helpt afdelingen om taken beter te verdelen en elkaar beter te ondersteunen 

• Ondersteunt bij het opstellen van een concreet persoonlijk ontwikkelplan 

 

 
 

 

 

 

 

 


