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Over ons
mogelijkheid om talent optimaal en
duurzaam in te zetten.

Wij geloven niet in een standaard aanpak,
daarom zijn alle trajecten van Legacy
Consultancy maatwerk.

Wij combineren een slimme en bevlogen
aanpak met wetenschappelijk onderbouwde
methodes.

Wij bieden onze diensten aan in de vorm van
coaching, training, assessments,
advisering en interim management.

Legacy Consultancy creëert de

De Core Value Index-test™
Waarom de CVI-test™?

De kernwaarden

“Als je niet weet wie je bent, kun je niet
begrijpen hoe je werkelijk denkt, wat je
echt motiveert.”
De Core Value Index-test™ (CVI-test™)
meet de aangeboren en onveranderlijke
kernwaarden van het individu. De CVItest™ meet dus ten diepste wie u bent.

Iedereen kijkt vanuit een ander perspectief
naar de wereld. Dit unieke perspectief
wordt gestuurd door onze aangeboren en
onveranderlijke kernwaarden en bepaalt
wie wij zijn.

Door de CVI-test™ te koppelen aan het
Top Performer Profile™ heeft u een zeer
krachtige en betrouwbare HR-tool in
handen.
De combinatie van beide producten geeft
de werkgever namelijk een objectief beeld
of de kernwaarden van de kandidaat
aansluiten bij het gevraagde
functieprofiel.
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Door opvoeding, opleiding en levenservaring kan het zijn dat we ons anders
gaan gedragen dan hetgeen bij onze
natuur past. Dit “sociaal wenselijke
gedrag” kan onze gedragingen of de
perceptie van onze persoonlijkheid
veranderen, maar niet wie we zijn.
Elk individu bezit een unieke verhouding
tussen de kernwaarden. Wanneer deze
verhouding aansluit bij het functieprofiel
spreken wij van een Top Performer.

Taylor Protocols: “If you know who you are,
and what you are, you find your place of
highest and best contribution.”
Hoe werkt de CVI-test™
De CVI-test™ is een online test, welke slechts tien minuten duurt en bestaat uit zesendertig
sets van vier strategische en tactische waarden.
Doordat de deelnemer wordt gedwongen te kiezen uit vier strategische en tactische waarden,
komt de verhouding tussen de kernwaarden naar voren.
Deze methode heeft een aantal voordelen:
-Er zijn geen negatieve keuzes te maken die kunnen aanmoedigen om valse keuzes te
selecteren om zwakke punten te verbergen.
- Er is geen waarneembaar patroon te ontdekken.
‐ Er is sprake van een duidelijke vraagstelling.
De deelnemer ontvangt direct na de test de uitslag per email. Legacy Consultancy vind het
belangrijk dat de uitslag door een gecertificeerde coach wordt toegelicht.

Kritisch kijken naar ...

Top Performer Profile™

Op basis waarvan nemen we als
organisatie eigenlijk medewerkers aan?

Met het Top Performer Profile™ (TPP™)
hoeft u zich niet meer af te vragen of uw
vacatures goed worden ingevuld.

Over hoeveel procent van de nieuwe
medewerkers zijn we echt tevreden?
Wie zit er binnen onze organisatie niet
goed op zijn/haar plek?
Met hoeveel procent zou het bedrijfsresultaat kunnen stijgen wanneer het
aantal Top Performers toeneemt?

Wij geven u namelijk inzicht in de vraag
of de kernwaarden van de kandidaten
aansluiten bij het functieprofiel.
Bij de voorselectie kijken we dus naar de
identiteit van de kandidaten en in
tweede instantie pas naar het CV en de
ervaring.
Medewerkers die worden aangenomen
met behulp van het Top Performer
Profile™ presteren vrijwel zonder
uitzondering uitstekend in een
organisatie.
Onze conclusie is: Hoe meer Top
Performers hoe beter het bedrijfsresultaat.
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Hoe werkt het Top Performer Profile™
van Legacy Consultancy ?

Opstellen van een
functieprofiel

Vervolg van de
selectieprocedure

Het opstellen, inrichten en optimaliseren
van een functieprofiel vindt plaats in een
gezamenlijk overleg tussen de opdrachtgever, Legacy Consultancy en
Taylor Protocols™.

De selectieprocedure kan worden gestart
zodra het Top Performer Profile™ gereed
is.

Van dit profiel wordt een Top Performer
Profile™ opgesteld, waarin de benodigde
kernwaarden staan voor de uitstaande
functie.
Het succes van het Top Performer
Profile™ valt of staat met het opstellen
van een goed functieprofiel. Binnen uw
organisatie dient er overeenstemming te
zijn over de voorwaarden waaraan de
nieuwe medewerker moet voldoen.
Medewerkers die binnen uw bedrijf al
zeer goed presteren worden hierbij als
uitgangspunt gekozen.

De kandidaten ontvangen na insturen
van hun brief en CV een uitnodiging om
deel te nemen aan de online CVI-test™.
Nadat de test door de kandidaten
is afgerond ontvangt Legacy direct de
resultaten van de test. Hieruit volgt een
eerste selectie.
U weet welke kandidaten wel en niet
voldoen aan het vooraf door u
vastgestelde functieprofiel.
Vervolgens kunnen de eerste
sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Het
grote voordeel van deze handelwijze is
dat u het selectieproces aanzienlijk kunt
bekorten doordat u niet alle kandidaten
hoeft te beoordelen op de door henzelf
geclaimde kennis en vaardigheden.
Hiermee realiseert u al meteen een
enorme kostenbesparing, terwijl u toch
zeker weet dat u de toekomstige Top
Performers selecteert.
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Het belangrijkste:
Resultaat!

Het interne Top
Performer Profile™

Gebruik van het Top Performer Profile™
stelt bedrijven in staat om een
objectieve selectie te maken aan het
begin van het wervingsproces.

“De juiste man op de juiste plek”.

De nieuwe medewerkers zullen een
grote bijdrage leveren aan de
arbeidsproductiviteit en ervaren een
grote mate van persoonlijke voldoening.
Een greep uit de gerenommeerde
bedrijven die niet alleen bijzonder
tevreden zijn, maar ook een veel beter
bedrijfsresultaat hebben behaald nadat
deze bedrijven zijn gaan werken met het
Top Performer Profile™:
-

Merrill Lynch
RBC
AT&T
Prudential
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Het Top Performer Profile™ is naast een
effectieve tool op het gebied van
werving en selectie ook zeer
geschikt om intern in te zetten.
Door profielen te maken van huidige
functies krijgt u als werkgever antwoord
op de vraag of de juiste medewerkers op
de juiste plek zitten.
Optimalisatie van het invullen van
functies levert een enorme stijging van
de arbeidsproductiviteit op, met als
gevolg een beter bedrijfsresultaat en
gelukkiger medewerkers omdat iedereen
op de plek zit waar hij/zij het best tot
zijn/haar recht komt.

Taylor Protocols Employee Pre-Selection Sciences™

De procedure in
vogelvlucht:
Binnen het bedrijf wordt een Top
Performer Profile aangemaakt van
de functie, op basis van Best
Practice (de internal validation)
Dit ziet er ongeveer als volgt uit:
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Taylor Protocols Employee Pre-Selection Sciences™
Vervolg
Met het aangemaakte Top Performer
Profile™ in de hand worden de
reguliere communicatiekanalen
ingeschakeld om de advertentie naar
buiten te brengen.

Aan de hand van de uitkomsten van
de terug gestuurde CVI’s™ wordt een
eerste selectie gemaakt aan de hand
van de eerder vastgestelde Top
Performer Profile™

De brieven van de kandidaten
worden (nog) niet bekeken, alle
kandidaten krijgen een CVI™
toegestuurd:

De kandidaten die dan nog
overblijven zijn alle mogelijke top
performers. Eventuele C of D
performers zijn uitgefilterd.

Door deze wijze van selecteren wordt een enorme kostenbesparing gerealiseerd, terwijl
de gewenste uitkomst (het selecteren van A en B performers) gegarandeerd is.
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Wat kan Legacy Consultancy nog meer voor u
betekenen?

Naast advisering op het gebied van
werving en selectie verzorgen wij tevens:
Coaching & consulting aan startende
ondernemers, in Nederland maar ook
internationaal via Ladder of Success*
Individuele coaching, executive coaching
Counseling
Business consulting
Adviezen op gebied van persoonlijkheidsontwikkeling en Personal Branding
Interim management & Project management
Reorganisatie adviezen

Bel ons vrijblijvend voor een
gratis intakegesprek of advies:
06-42587600
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*Momenteel werkzaam in Nederland, Sri Lanka, Israël, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Botswana

