GEZONDHEIDSPSYCHOLOGISCH
ASSESSMENT (GPA)
Gezondheid en loopbaan zijn nauw met elkaar verweven. Wie de juiste carrièrekeuzes heeft gemaakt en nog steeds
het gevoel heeft “goed te zitten” in zijn werk, blijft meestal gezond functioneren. Omgekeerd kunnen gezondheidsklachten ontstaan bij medewerkers die in hun loopbaan op een verkeerd spoor terecht zijn gekomen.
Doelgroep

Tijdspad

Medewerkers die een loopbaankeuze moeten maken waarbij

Het onderzoek omvat in totaal twee al dan niet aaneengeslo-

gezondheidspsychologische aspecten een rol spelen. Mede-

ten dagdelen. De rapportage vindt binnen twee weken na het

werkers waarbij twijfels of vragen bestaan op het vlak van veer-

assessment plaats. Deze wordt eerst besproken met de kan-

kracht, stressbestendigheid en draagkracht.

didaat en vervolgens na toestemming van de kandidaat aan
de opdrachtgever verstuurd. Zo nodig kunnen meerdere ge-

Opzet en uitvoering

sprekken en verdere begeleiding plaatsvinden. Na aanmelding

Ieder GPA is maatwerk. Aanmelding voor een GPA kan via de

plannen wij binnen twee weken een intake en adviesgesprek.

manager, de afdeling P&O of via de bedrijfsarts. De specifieke

Totale doorlooptijd: vier weken.

vraagstelling voor het onderzoek wordt in overleg met de opdrachtgever en de kandidaat bepaald. Het GPA bestaat uit een

Resultaat

aantal onderdelen. Op basis van een intake met de kandidaat

- Snel inzicht in gezondheidspsychologische aspecten, capaci-

en/of opdrachtgever stellen wij het testprogramma samen.
Competenties en vaardigheden worden zichtbaar gemaakt
middels rollenspelen. Het GPA wordt uitgevoerd door getrainde
assessment-psychologen met een klinisch psychologische
achtergrond.

teiten, persoonskenmerken en vaardigheden.
-
Een uitstekend vertrekpunt voor een gerichte persoonlijke
aanpak.
-
Hoogwaardige rapportage gestuurd door een specifieke
vraagstelling. Advies voor verdere ontwikkeling.
-
Coachingsadvies voor de opdrachtgever. Op verzoek kan
een nabespreking met de opdrachtgever plaatsvinden.

ERVAAR DE KRACHT VAN MENSEN
Wij geloven in de kracht van mensen. Mensen en teams in hun kracht zetten is onze passie. Dit doen
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we vanuit een strategische aanpak. Door vanuit het Huis van Fysergo de verbinding te leggen tussen
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menskracht, werkkracht en teamkracht ontwikkelen wij organisatiekracht. Dat is onze kracht.
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