


WAAR WIJ IN GELOVEN
• Iedereen heeft talent

• Richt je op de 8-en en 9-ens in plaats 
van de 4-en

• De juiste omgeving is bepalend 
om uitgedaagd te worden op je skills

• Focus op skills én CV

• Het ware talent van de mens is om 
continu nieuwe vaardigheden te leren. 
Als we dat kunnen doen, wordt het 
leven betekenisvol

• Doelgerichtheid maakt 
werk bevredigend. Doelen 
verbinden in werk zoals: ambitie, 
ontwikkelen, verdiepen, samenwerken 
en geld verdienen om te kunnen leven 
zoals jij dat wilt

• Data geeft inzicht en wordt steeds 
belangrijker, mensen zorgen voor 
de echte verbinding

DATA PROVEN 
THE BEST MATCH



UW MOBILITEITSPARTNER

• Vinden van het toekomstig 
talent voor je organisatie op 
basis van skills

• Na 1,5 jaar kosteloze 
overname van de kandidaat

• Zorgen voor de bemensing 
van grote eenmalige 
projecten. Van onboarding tot 
evaluatie

• Data geeft inzicht. Inzicht is 
de basis voor reflectie en 
daarmee de basis voor leren

• Inzicht in potentieel op 
individueel, team en 
organisatie niveau

• De beste match op basis van 
data. Meten as a service

• Co-creëren en begeleiden 
van ontwikkelprogramma’s

• Pool van ondernemende 
professionals, geselecteerd 
op basis van hun skills

• Opleiden en coachen zijn bij 
ons werkwoorden

• Transparant model
• Van werk naar werk door 

interim bemiddeling in dienst 
bij Skillz-Up

ZOEKEN, VINDEN & 
MATCHEN INTERIM BEMIDDELING ONTWIKKELPARTNER



SKILLZ-UP ALS MOBILITEITSPARTNER
BENUT HET POTENTIEEL IN DE HR JOURNEY

AANTREKKEN AANNEMEN ONBOARDEN VERBINDEN ONTWIKKEL GROEI DOOR

Weet welke 
skills nodig 

zijn

Kies het talent  
dat het beste 

past

Bevestig je 
beslissing

Inzicht in
resultaten én 
persoonlijke 
ontwikkeling 

RESULTAAT

Coach op 
het groeipad 
van individu 

en team

Faciliteer 
ontwikkeling 

binnen of 
buiten de 

organisatie

MOBILITEITSPARTNER

WAT IS ER ECHT NODIG?
• Nieuwe instroom
• Interne doorstroom
• Teamontwikkeling
• Externe instroom

• Inzicht via dashboard
• Monitoring 
• Early warning op energie en 

motivatie 
• Voorspelbaarheid. Welke skills 

ontwikkelen voor welk resultaat?
• Advies op basis van data
• Drivers per rol/functie

STUREN OP ONTWIKKELING

Benut het 
talent, zie het 
potentieel én
de motivatie 
en energie



TEAM

DASHBOARDS IN POWER BI 
STUURINFORMATIE VERBINDEN MET SKILLS

Onderhandelen

Integratie bestaande stuurinformatie als 
# sales, # gesprekken, conversie, kwaliteit

AFDELING/ORGANISATIE

Top 5 skills op basis van 
best presterende medewerkers

Inzicht in motivatie en energie

Inzicht op teamniveau

INDIVIDU

Scores per Skill Groei potentieel

Ontwikkelsnelheid van de skill



• Meten huidige 
teamomgeving

• Meten huidige skills en 
potentieel van individu 
en team

• Wat zijn de skills van de 
Top-performers

• Wat is ontwikkelbaar?

• Wat is er nodig?

CIRCULAIR MODEL.
SKILLS METEN IS EEN SERVICE

INSTROOM 
JONG TALENT

OPLEIDEN OP INHOUD EN 
SKILLS WORDT GEFACILITEERD

KOSTELOZE OVERNAME 
NIEUWE INSTROOM 

• Meten jong professional 
op huidige skills en 
potentieel

• Meten geambieerde 
werk/teamomgeving

• Matchen aan wensen, 
eisen opdrachtgever en 
aan de uitkomsten van 
de meting

METEN TEAM JONG TALENT MATCHEN

GRIP OP 
KOSTEN

NIEUWE 
INSTROOM



PROFIEL 
SKILLZ-UP

Skillz-Up is opgericht door een mensgericht, ervaren en gedreven 
managementteam. Door onze anciënniteit, managementervaring, 
detacheringservaring, persoonlijke ontwikkeling en ons brede netwerk 
zijn we in staat om hoogopgeleide starters en professionals de kans te 
geven het beste uit zichzelf te halen.

Erik Fontein

7

Michiel van der Vlist

• Mens- & relatiegericht
• Ontwikkelgericht
• Data gedreven
• Innovatief

Erik ziet verbindingen die andere nog niet zien. Hij gelooft in in de 
talenten van mensen en doet er alles aan om hen hierin te laten 
excelleren. 

E: Erik@skillz-up.com

T: 0655875015

Michiel is in staat om complexe problemen klein te maken. Van visie 
naar actie. Hij gelooft dat de basis van talent en vaardigheden energie 
is. Dat doen waar je energie van krijgt vormt de basis voor werk en 
ontwikkeling.

E: michiel@skillz-up.com

T: 0618521948

mailto:Erik@skillz-up.com
mailto:michiel@skillz-up.com


MEER INFORMATIE OVER WAT WE METEN



EEN VOORBEELD:

Competentie sensitiviteit:
Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. 
Gedrag laten zien dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van 
anderen.

Sensitiviteit
1. Onder supervisie 2. Zelfstandig 3. Voorbeeldgedrag

Huidig niveau

GROEI-potentieel

Gedragskenmerken:
• Houdt rekening met gedrag en gevoelens van anderen; toont begrip
• Behandelt anderen met respect, laat anderen in hun waarde
• Geeft tijdens het gesprek tevens aandacht aan de sfeer en een goede relatie met de ander
• Bespreekt meningsverschillen met anderen op tactvolle wijze, zonder het conflict uit de weg te 

gaan
• Neemt de door de ander gegeven informatie serieus en schept daarmee een vertrouwensrelatie

Ontwikkelsnelheid

Snel

groeipotentieel: wat je ‘redelijkerwijs’ zelfstandig kunt ontwikkelen

tempo waarin het groeipotentieel benut kan worden

Voorbeeld niveau Professional



METEN VAN 43 SKILLS. 
WETENSCHAPPELIJK GEVALIDEERD

1. Leidinggeven 2. Coachen 3. Groepsgericht 
leidinggeven 

4. Delegeren 5. Plannen en 
organiseren 

6. Voortgangs-
bewaking 

7. Ondernemerschap 

8. Marktgerichtheid 9. Klantgerichtheid 10. Netwerken 11. Probleemanalyse 12. Oordeelsvorming 13. Besluitvaardig-
heid 

14. Visie 

15. Organisatie 
sensitiviteit 

16. Omgevings-
bewustzijn 

17. Leervermogen 18. Creativiteit 19. Organiseren van 
eigen werk 

20. Mondelinge 
communicatie 

21. Mondelinge 
presentatie 

22. Schriftelijke 
communicatie 

23. Luisteren 24. Sensitiviteit 25. 
Overtuigingskracht 

26. Onderhandelen 27. Impact 28. Samenwerken 

29. Sociabiliteit 30. Aanpassings-
vermogen 

31. Stressbestendig-
heid 

32. 
Onafhankelijkheid 

33. Vasthoudendheid 34. Flexibel gedrag 35. Initiatief 

36. Prestatie-
motivatie 

37. Ambitie 38. Zelfontwikkeling 39. Integriteit 40. Discipline 41. 
Organisatieloyaliteit 

42. Resultaatgericht-
heid 

43. Kwaliteits-
gerichtheid 

4 niveaus

1. Vertoont basaal effectief gedrag of vertoont effectief gedrag als de omgeving daartoe directe aanleiding geeft. 

2. Vertoont zelfstandig en op eigen initiatief effectief gedrag. 

3. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving tot effectief gedrag, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag. 

4. Inspireert en faciliteert anderen binnen de gehele organisatie of het onderdeel tot effectief gedrag, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag. 

Competentie set is ontwikkeld door Mind-Share. Wetenschappelijke validatie van het meetconstruct in samenwerking met de Universiteit van Utrecht



INTEGRAAL DASHBOARD ALS BASIS VOOR DIALOOG EN 
COACHING. PREDICTIVE ANALYTICS ALS NEXT STEP
GEEN NIEUW SYSTEMEN. INTEGRATIE IN POWER BI

Medewerker 
tevredenheid

Ervaring Opleiding Beoordelingen Kwaliteit
Resultaat
- Sales 

- Productiviteit

Ziekteverzuim Klanttevredenheid Retentie en verloop

Teamdynamiek en fases van teamontwikkeling 

Gedrag

Dag
Week 

Kwartaal
Jaar

3 keer
Per jaar

Motivatie Energie

Key Behavioral Indicators & Key Social Indicators

Mijn Top 10 competenties per teamlid Score competentie op de rol



SKILLS METEN AS A SERVICE
HR ANALYTICS OP ELK NIVEAU

Individuele rapporten
Inzicht/zelfreflectie
Meetbaar ontwikkelen skills

Teaminzicht / peer inzicht
Mobiliteit & retentie
L&D management

Strategie
Scenario’s
Management development

Kandidaat
Medewerker

Middle management
HR management

Gebruikers:

RvB, C-level
Strategisch HR management
M&A Specialists

Geanonimiseerd


