Toe aan een nieuw
360ºfeedbacksysteem?
Probeer 360gradenfeedback.nl:

√

Gebruiksvriendelijk

√ Altijd op maat
√ In uw eigen huisstijl
Vraag een gratis feedbacksessie aan

360 gradenfeedback.nl

factsheet
flexibel feedbacksysteem

Uw eigen competenties

• Meertalig systeem

• Meerdere competentieprofielen mogelijk

• Gebruiksvriendelijk online beheer
• Geschikt voor tablets en smartphones

(voor verschillende klanten of trajecten)
• Zelf stellingen en open vragen invoeren
• Zelf scoremogelijkheden instellen

Verschillende rapportsoorten
• 360ºfeedbackrapport en periodiek vervolg

Eigen ‘tone of voice’

• Groepsanalyse en Teamperformance

• Zelf mail- en instructieteksten formuleren

• Evaluatiesessie (klanttevredenheid)

• Zelf rapportteksten invoeren

Uw eigen huisstijl

Tarieven vanaf €30,-

• Mails, schermen & rapport in eigen huisstijl

• 3 niveaus: van instap-sessie tot maatwerk

• Eigen url voor uw organisatie

• Betalen per rapport, geen licentiekosten

Flexibel 360º feedbacksysteem
maatwerk in uw eigen huisstijl
Met 360gradenfeedback.nl evalueert u individuen, afdelingen en dienstverlening.
Ons feedbacksysteem is gebruiksvriendelijk en compleet. Met de vele maatwerkopties speelt u eenvoudig in op specifieke doelgroepen en trajecten. U kunt het
systeem in uw eigen huisstijl aanbieden, terwijl u geen licentiekosten betaalt.

Tien jaar ervaring
Tien jaar geleden lanceerden wij ons eerste

Rob Lammers

360ºfeedbacksysteem; een effectief hulp-

HR manager

middel om kwaliteit in beeld te brengen en
ontwikkeling meetbaar te maken. In de loop
der jaren voegden we telkens kleine stukjes
maatwerk toe om tegemoet te komen aan
uiteenlopende wensen van onze klanten. Het
systeem werd daarmee zo compleet en
flexibel dat maatwerk nu de standaard is.

Edutel

Overzichtelijk, eenvoudig
in gebruik en volledig af te
stemmen op eigen behoeften.
Goed product en dito service!

vanaf €30 per rapport

Dianne van Muijen

360gradenfeedback.nl werkt met drie prijs-

Consultant

niveaus: van voordelige instap-sessies voor

Het Onderwijsbureau

bijvoorbeeld studenten, tot maatwerk voor

In het onderwijs moet je maatwerk
kunnen leveren. Wij gebruiken dit
systeem voor bestuurders, schoolleiders en managers.

HRM-professionals en resellers. Bij maatwerksessies liggen de tarieven tussen de €50 en
€90 per rapport, afhankelijk van o.a. volume
en aantal deelnemers. U betaalt per rapport
en er zijn geen bijkomende licentiekosten of
langlopende verplichtingen.

relevant in elke branche

Branding voor resellers

Dit systeem is inzetbaar in elke branche. Uw

U kunt ons systeem onder ‘eigen vlag’ aan uw

eigen input en diverse voorkeursinstellingen

klanten aanbieden. U bent dan afzender in alle

zorgen telkens voor de juiste context. Voer

opzichten. We integreren uw huisstijl en

passende competenties in en werk met meer-

zorgen voor een eigen url. In een gebruiks-

dere vragenlijsten voor verschillende klanten.

vriendelijke beheeromgeving start u zelf de

Stem mails, score-opties en instructies af op

feedbacksessies en monitort u het verloop.

uw doelgroep en werk waar nodig meertalig.

Eigenlijk heeft u er geen omkijken naar; het

Geen capaciteit voor beheer in eigen huis? Wij

systeem verstuurt uitnodigingen, reminders

ontzorgen voor een vaste prijs per rapport.

en rapporten vol-automatisch.

eerste kennismaking
We bieden u graag een gratis feedbacksessie

Vraag uw gratis

aan om kennis te maken. U ervaart dan hoe

feedbacksessie aan:

uw klanten feedback kunnen geven en
ontvangen. Uiteraard hopen we dat u daarna

• Vul het aanvraagformulier in op:

besluit om ons systeem vaker in te zetten in

gratis.360gradenfeedback.nl

uw organisatie. In dat geval komen we graag
langs om u bij te praten over de uitgebreide

• U ontvangt binnen 24 uur een link

mogelijkheden.

waarmee u uw feedbacksessie

Direct afspreken? Bel 030 - 201 43 76

kan starten:
• Kies 10 passende competenties

Jacqueline Massink
Loopbaancentrum
Gemeente Utrecht

Gebruiksvriendelijk en

uit ons standaard profiel,
nodig 10 feedbackgevers uit
en reageer op de stellingen.
• Ontvang uw feedbackrapport

compleet feedbacksysteem

zodra alle deelnemers hebben

met heldere rapportages.

gereageerd.

Zeer tevreden over service!

vier verschillende soorten sessies
360ºfeedbacksessie

groepsanalyse

De feedback van verschillende deelnemerscategorieën wordt gebundeld in
een rapport. De testpersoon kan eigen
beelden vergelijken met de beelden van
anderen. Periodiek vervolg mogelijk.

De individuele rapporten van verschillende testpersonen worden gemiddeld
in een groepsanalyse. Om bijvoorbeeld
de gezamenlijke capaciteiten van een
afdeling in kaart te brengen.
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rapport
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360º feedbackrapport

groepsanalyse

in één feedbacksysteem
teamperformance
Teamgenoten evalueren zichzelf én hun
team als geheel. Alle deelnemers ontvangen een feedbackrapport waarin
eigen scores worden afgezet tegen de
gemiddelde teamscores.

collega

collega

evaluatiesessie
Is er geen (participerende) testpersoon?
Dan spreken we van een ‘evaluatiesessie’. Daarmee kunt u bijvoorbeeld
klanttevredenheid, groepsprestaties of
evenementen evalueren.

cliënten

adviseurs

afdeling

teamgemiddelde

collega
collega

collega
collega

rapporten inclusief teamgemiddelden

leveranciers

management

evaluatierapport

Vrijblijvende
demonstratie?
Bel

030 - 201 43 76

Mail

info@360gradenfeedback.nl

Bekijk www.360gradenfeedback.nl
Aanvullende informatie, reviews, voorbeeldrapporten en tarieven vindt u op
www.360gradenfeedback.nl

