Full Scale 360°: totaalbeeld van jouw functioneren
Inzicht krijgen in je kracht, je kwaliteiten en de eventuele keerzijde ervan: de
Full Scale 360° geeft een beeld van je functioneren door de ogen van circa tien
respondenten. Te weten leidinggevenden, collega’s, medewerkers en externen.
Aan de hand van een brede set competenties (20 à 25) beoordelen zij jouw
functioneren.
De waarde van de Full Scale 360°feedback zit in de verschillende respondentgroepen, de brede
meting van competenties en de nabespreking. Door de brede meting ontstaat een helder overzicht
van je sterke punten en je ontwikkelpunten. De competenties maken deze punten bovendien
concreet tot op gedragsniveau.
Tijdens de nabespreking met een ervaren adviseur van Ardis duiden we de uitkomsten en coachen we
je diepgaand op je persoonlijke ontwikkeling.
Na afloop van het gesprek ontvang je een verslag met daarin de essenties uit de 360°feedback en
het gesprek hierover, inclusief ontwikkel of loopbaanadvies.
Meer informatie op www.360gradenfeedback.nl

Focus360
Professioneel en eenvoudig feedback verzamelen? De Focus360 meet maximaal
acht competenties, voor managers en medewerkers die snel en goed feedback
willen verzamelen over het eigen functioneren. Bijvoorbeeld als input voor een
functionerings of ontwikkelgesprek.
Voor de Focus360 nodig je maximaal vier respondenten uit. De rapportage is zo
opgesteld, dat die voor de gebruiker een helder en praktisch bruikbaar beeld oplevert.

Probeer onze Focus360 gratis zelf uit!

Meer informatie op www.focus360.nl

Nieuwe collega: Caroline Hermans
Sinds februari werkt Caroline Hermans bij ons als adviseur.
‘Ik ben opgegroeid in Limburg en ik heb onderwijswetenschappen gestudeerd in Maastricht.
Vervolgens werkte en woonde ik als organisatieadviseur bij verschillende organisaties en op

verschillende plekken: van Den Haag, Maastricht, Bilthoven tot zelfs vijftien
maanden in Mozambique. Nu woon ik in Utrecht. Handig voor het bezoeken van
vrienden en familie die verspreid wonen door heel Nederland.
Leren, ontwikkelen en nieuwe dingen doen, geven mij veel energie. Ik
ondersteun graag organisaties en mensen bij hun ontwikkeling. In mijn vrije
tijd tennis ik graag, zowel les als competitie. En ik ben actief bij de Junior
Chamber Utrecht, waar ik samen met andere enthousiaste leden mooie
projecten organiseer met een maatschappelijk doel. In goed eten, lang tafelen en gezellig borrelen
komen mijn Limburgse roots tot uiting. De ervaring, kennis, bevlogenheid en eigenheid van Ardis
inspireren mij enorm.
Ik ben blij dat ik nu deel uitmaak van het Ardisteam.’

Leren = Uitproberen
Wij verwerken in onze programma's steeds meer aspecten van Breinleren,
bijvoorbeeld het onderscheid tussen een ‘vaste mindset’ of een ‘groeimindset’.
Managers die hun medewerkers willen coachen in hun ontwikkeling, doen er
goed aan zich te verdiepen in deze twee soorten mindsets. Kern van de
groeimindset is dat leren gelijk staat aan uitproberen.
Vincent Hendriks, één van onze collega's, vertelt op zijn Blog de belangrijkste
inzichten uit dit boeiende nieuwe gebied van de psychologie van leren.

Gambia
Ze hoeven niet lang na te denken over vragen over wat ze het leukste vak
vinden op school: ‘English!’, ‘Science!’, ‘Math!’ En ook over wat ze later willen
worden, hebben ze ideeën: ‘Teacher’, ‘Accountant’ of zelfs ‘Vicepresident of the
Gambia’. Waarom geen president? ‘Wat is dat?’
Afgelopen januari bezochten vier Ardiscollega’s weer de Gambiaanse studenten
die wij sponsoren via onze stichting Yiriwaa (die wij begin 2011 zijn gestart). We hebben drie dagen
workshops gegeven aan drie groepen studenten (in totaal circa negentig studenten, in de leeftijd van
vier tot twintig), over communicatie en zelfexpressie. Drie dagen van groot plezier, ingespannen
werken en wederzijdse nieuwsgierigheid. Daarnaast spraken we met de Gambiaanse
contactpersonen, die de contacten onderhouden met de studenten, hun familie en de scholen over
hun werk en de dilemma’s die ze daarin tegenkomen. In nauwe samenspraak met hen – een
belangrijk uitgangspunt voor gelijkwaardigheid – onderzoeken we hoe we de samenwerking en de

stichting verder kunnen ontwikkelen.
We gaan jaarlijks terug naar Gambia, om waar nodig nieuwe contacten te leggen en vooral ook de
banden te verstevigen. Om zo in verbinding van en met elkaar te blijven leren.

Binnenkort plaatsen we op www.yiriwaafoundation.com foto’s van ons laatste bezoek en interviews
met enkele studenten.
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