
PPA
persoonlijke 

profiel 
analyse

Meer zekerheid over uw 
sollicitanten en werknemers, 
dat verdient zich terug! 

U heeft het beste voor met uw huidige  

medewerkers en uw toekomstige medewerkers.  

U denkt uw sollicitanten en medewerkers te  

kennen, maar komt er soms toch later pas achter  

dat karaktereigenschappen en persoonskenmer 

ken anders kunnen zijn dan verwacht. 

In dit soort situaties kan een PPA ondersteunen. 

Met een PPA heeft u meer inzicht in eigenschappen, 

kernkwaliteiten en vaardigheden van mensen.

DISC theorie

De PPA is gebaseerd op de D.I.S.C.-theorie; 

dominantie, invloed, stabiliteit en conformiteit. 
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Omdat een mens beschikt over een uniek pakket  

van eigenschappen, kernkwaliteiten en vaardigheden,  

zal iedereen anders reageren op situaties op het werk  

(en ook thuis). Daardoor is iemand in meer of mindere 

mate geschikt voor een bepaalde functie.  

Geschiktheid hangt dus niet alleen af van de juiste 

vooropleiding en werkervaring, maar het is het 

totaalpakket dat de juiste persoon op de juiste plek 

maakt. Een PPA geeft inzicht in het werkgedrag van 

uw kandidaat. In combinatie met een cv geeft dit u 

een compleet en objectief beeld van uw sollicitant of 

medewerker. Het is een krachtig instrument waarmee 

op snelle en betrouwbare wijze het gedrag van iemand 

in de werksituatie in te schatten is en de kernkwaliteiten 

van een persoon in kaart te brengen zijn. Een PPA is geen 

test en er bestaan geen goede of foute antwoorden of 

resultaten. Een PPA biedt een goede ondersteuning om de 

juiste persoon op de juiste plek te krijgen en te behouden.

Hoe werkt het?

Uw sollicitant of medewerker vult een online vragenlijst in, dit neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Vervolgens ontvangt 

u per e-mail en/of post een helder rapport met daarin de uitgewerkte analyse welke zal worden toegelicht door één van 

onze consultants. Zij zijn gecertificeerd in het gebruiken en interpreteren van dit instrument.

Wanneer een PPA gebruiken?

•  U heeft een nieuwe medewerker op het oog en wilt toetsen of deze voldoet aan het functieprofiel.

•  U heeft een bestaande medewerker op het oog voor een andere functie en wilt weten of iemand qua werkgedrag/stijl  

in aanmerking kan komen voor deze functie.

•  U wilt een bestaande medewerker beoordelen op eigenschappen of vaardigheden die deze in zijn of haar huidige  

functie nog niet heeft kunnen tonen.

•  U wilt graag bepalen of een (nieuwe) medewerker qua werkgedrag/stijl binnen het team zal passen zoals u dit  

voor ogen hebt.

Hoe verdient de PPA zich terug?

 Mismatches helpen voorkomen

 Sneller de juiste kandidaat op de juiste plek

 Meer productiviteit door het samenstellen van een goed team

 De juiste medewerkers laten promoveren

  Peilen van motivatie en het moreel van de medewerkers om  

personeelsverloop te voorkomen

  Nauwkeurig bepalen op welke domeinen verdere ontwikkeling vereist is,  

zodat de impact op uw bedrijfsresultaten maximaal is

 Prestatiegericht leidinggeven

Waarom een PPA bij Get Work?

 HR-gericht

 Gecertificeerd om PPA’s af te nemen en te beoordelen

  Veel praktijkervaring met werkgevers, werknemers  

en werkzoekenden

 Werk is ons vak

€ 255,-

De kosten van een PPA 
bedragen 255 euro.


