inzetten:
Q Basic,

Premium of Pro?

360gradenfeedback.nl werkt met drie verschillende prijsniveaus; van voordelige instap-feedbacksessies
voor individueel, particulier gebruik, tot volledig maatwerk voor organisaties en resellers. Bepaal welk
niveau aansluit bij jouw wensen:

Basic

€30 PER RAPPORT

Meer informatie over onze 3 niveaus:

• 5 respondenten / 5 competenties per sessie.

• www.360gradenfeedback.nl/tarieven

• Standaard competentiemodel.

• bel 085 065 37 75

• Geen maatwerk, doelgroep: particulieren

• mail info@360gradenfeedback.nl

• Betaal per rapport, geen minimale afname.

Premium VANAF €50 PER RAPPORT

Pro VANAF €75 PER RAPPORT

• 10 respondenten / 10 competenties per sessie.

• 20 respondenten / 20 competenties per sessie.

• Eigen competenties invoeren.

• Eigen competenties, meertaligheid mogelijk.

• Eigen huisstijl + eigen url + maatwerk.

• Eigen huisstijl + eigen url + maatwerk.

• Betaal per rapport, prijs op basis van volume.

• Betaal per rapport, prijs op basis van volume.

W Competentieprofiel

instellen

Bij Basic sessies gebruik je onze competenties.
Ga je voor Premium of Pro sessies dan kun je
zelf competentieprofielen maken:

Geen eigen competenties?
Gebruik onze standaardcompetenties
of laat een profiel op maat ontwikkelen

•

Voer eigen competenties in.

•

Kies uit verschillende scoremogelijkheden.

•

Definieer relevante deelnemerscategorieën.

•

Bepaal of scores anoniem of niet anoniem getoond worden in rapporten.

•

Verwerk je huisstijl in mails, invulschermen en rapporten.

•

En schrijf eigen instructie- en rapportteksten.

door onze HR-professionals.

Beheer: zelf of uitbesteden?
Je kunt het beheer van je feedbacksessies

E Van

start!

zelf uitvoeren of aan ons uitbesteden.
Doe je het zelf, dan krijg je toegang tot

Je kunt nu je eerste feedbacksessies starten:

een handige online beheeromgeving.

•

Voer naam en e-mailadres van de testpersoon in.

•

Selecteer relevante competenties (of laat dit aan de testpersoon over).

•

Nodig respondenten uit (of laat dit aan de testpersoon over).

•

Bepaal de startdatum + reactietermijn en agendeer direct eventuele vervolgsessies.

R Geen

omkijken naar

Zodra de feedbacksessie start, ontvangen alle deelnemers een uitnodigingsmail met link naar
de vragenlijst. Respondenten voorzien de competentiestellingen van een score en geven toelichting
waar nodig. Als niet iedereen op tijd reageert, stuurt het systeem een reminder. En desnoods nog
een tweede. Zodra alles scores zijn verwerkt, wordt het rapport opgemaakt en verzonden.
Als administrator kun je al die geautomatiseerde stappen op de voet volgen in de beheeromgeving.
Maar eigenlijk heb je er geen omkijken naar...

T Er

is meer...

Naast reguliere 360ºfeedbackrapporten kent ons systeem nog meer rapportages:
•

Vervolgsessies: voor periodieke evaluatie (oude scores worden afgezet tegen nieuwe feedback).

•

Groepsanalyse: om gezamenlijke kwaliteiten van een team in kaart te brengen.

•

Evaluatiesessie: om klanttevredenheid te toetsen of een dienst te beoordelen.

Y Hoe

verder?

Wil je aan de slag met ons feedbacksysteem?
•

Neem contact op: we verkennen de wensen van jouw organisatie

•

We richten het feedbacksysteem voor je in: gratis en op maat

•

Daarna kun je uitgebreid testen

•

Overtuigd? Je kan het systeem direct inzetten

•

Niet overtuigd? Geen kosten, geen verplichtingen

Jule Stynestraat 27

info@360gradenfeedback.nl

3543 DV Utrecht

www.360gradenfeedback.nl

085 065 37 75
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