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Naar inzicht met impact!

Voorwoord
Deze brochure is geschreven voor professionals en organisaties die stappen willen zetten om
te zijn wie ze kunnen en willen zijn. Die in verbinding staan met de maatschappij, inclusief de
economische werkelijkheid die sterk aan het veranderen is. Organisaties, die weten wat het
belang is van gemotiveerde, gepassioneerde en betrokken medewerkers en
leidinggevenden. Die zich oriënteren op mogelijkheden om daar vorm aan te geven.
Kernwoorden daarbij zijn bewustwording, professionele ontwikkeling, samenwerking en
inclusief leiderschap. De brochure is ook bedoeld voor adviseurs en coaches die kennis willen
nemen van de unieke DNLA-systemen en -methoden, om te zien welke waarde DNLA voor
hen kan hebben.
Voor individuele leidinggevenden en medewerkers die willen reflecteren op hun
professionele ontwikkeling en deze willen versterken is deze brochure ook van belang. DNLA
als hulpmiddel, ingezet door ervaren DNLA-adviseurs en -coaches, helpt bij bewustwording
van eigen houding, gedrag en kracht en ontwikkelpunten. Persoonlijk leiderschap wordt
zichtbaar en bespreekbaar. Leidinggevenden zien hun kwaliteiten op het gebied van leiding
geven, samenwerking en ondernemerschap als bouwstenen voor inclusief en dienend
leiderschap. U ziet en ervaart hoe u uw eigen professionele ontwikkeling een boost kunt
geven. Onderscheidend van andere systemen is dat DNLA uw resultaten vergelijkt met een
benchmark van succesvolle eerdere deelnemers, ook in de branche waarin u werkzaam bent
en het niveau waarop u functioneert.
Voor hen die al eerder kennis hebben gemaakt met DNLA: de Nederlandse versie van de
modulen sociale competenties en managementcompetenties van DNLA hebben vanaf mei
2020 een fundamentele upgrade ondergaan. Bij de factoren staan professionele
ontwikkeling en inclusief leiderschap als thema’s nu meer centraal. Beschrijvingen zijn
eigentijdser, uitgebreider, persoonlijker en uitdagender, waardoor ze nog meer van inzicht
naar impact leiden. Ook de lay-out heeft een modernisering ondergaan.
Wij zijn trots op wat er nu ligt.
Het team van het Expertisecentrum DNLA Nederland wenst u veel leesplezier.

MAAK EEN AFSPRAAK
Dick Schotgerrits
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1.

Inleiding

Een organisatie is vooral dan succesvol wanneer de talenten van alle medewerkers maximaal
worden benut. Bent u op zoek naar talent in uw organisatie? Wilt u meer weten over hoe uw
eigen competenties zich verhouden tot dat wat nodig is in uw functie? Vraagt de
maatschappij of de economische werkelijkheid om een transformatie van uw organisatie?
Dan leidt deze ontdekkingsreis over de doelen, mogelijkheden, werking en achtergronden
van de expertsystemen van DNLA voor u tot nieuwe perspectieven.
Onderzoek heeft steeds weer aangetoond dat voor het economische of maatschappelijke
succes van organisaties vooral bepalend is hoe effectief managers en medewerkers
samenwerken. Effectieve samenwerking betekent het integreren van alle medewerkers in de
taken en werkwijzen van de organisatie via een inclusieve stijl van leidinggeven. Inclusief
leiderschap is een leiderschapsstijl gericht op het creëren van een teamklimaat waarin alle
vormen van talent worden (h)erkend en zo mogelijk een plek krijgen. Mensen voelen zich
daarin gewaardeerd, betrokken en nuttig. Integriteit en authenticiteit worden gestimuleerd.
Diversiteit wordt ingezet om een maximaal resultaat te behalen.
Een leidinggevende is vooral dan succesvol wanneer hij of zij erin slaagt de talenten van
medewerkers maximaal te benutten en deze te integreren in de taakstellingen en projecten.
Professionele ontwikkeling van medewerkers is hierbij de verbindingssleutel.
Professionalisering, leidend tot toename van kennis, vaardigheden, inzichten en
competenties, is de basis. Professionele ontwikkeling is echter meer. Daarin ben je
aangehaakt bij organisatiebrede en relevante maatschappelijke ontwikkelingen,
fundamentele ontwikkelingen in je vak. Je reflecteert persoonlijk en als team op je eigen
handelen. Je hebt zelfkennis en maakt je afwegingen in samenspraak met collega’s en de
netwerken waarin je participeert. De klant heeft altijd een stem maar je weegt jouw vak en
de belangen van je eigen organisatie mee.

2.

Mens, organisatie, economische realiteit en maatschappij

Robotisering, digitalisering, het verplaatsen van productielijnen naar lageloonlanden en
misschien weer deels terug als gevolg van de toenemende bewustwording van de negatieve
aspecten daarvan, beïnvloeden in belangrijke mate de maatschappelijke en economische
perspectieven van de Europese samenleving. Een groot aantal functies verdwijnt of
verandert, nieuwe ontstaan. Hoe ga je daarmee om?
De grootste kansen voor werkgelegenheid liggen in sectoren die producten en diensten
leveren in directe afstemming met de klant. Producten en diensten die maatwerk vereisen.
Dit vraagt samenwerking van vakmensen en professionals in flexibel samengestelde teams
die in hoge mate zelfverantwoordelijk en zelf organiserend handelen. De bundeling van
deskundigheid, zelfstandigheid, flexibiliteit en agiliteit maakt het mogelijk kwalitatief
hoogstaand en innovatief in te spelen op telkens nieuwe omstandigheden. Dat vraagt steeds
meer om moderne structuren en processen waarin meer verantwoordelijkheid bij de
medewerkers ligt, ook in de vorm van decentrale besluitvorming. In steeds meer sectoren en
branches worden daaraan gerelateerde werkwijzen toegepast.
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Dergelijke werkwijzen maken het mogelijk voor overheidsdiensten en sectoren als politie,
zorg en onderwijs om in de eigen dienstverleningen en taakuitoefeningen nog meer de mens
achter de burger, de patiënt, leerling of cliënt te zien. Dit versterkt de effectiviteit van het
eigen handelen en het ontwikkelen van vertrouwensvolle relaties.
Weet dat betrokken medewerkers 25 procent beter presteren dan medewerkers die werken
omdat het nu eenmaal moet. Zij leveren meer kwaliteit en het rendement dat uw
organisatie nodig heeft. Schrap dus nooit alleen maar banen. Investeer in de mensen die
blijven. Zij zorgen voor continuïteit van uw organisatie in moeilijke omstandigheden.
Benut menselijk kapitaal optimaal
In te veel situaties is nog steeds sprake van pure verspilling van menselijk kapitaal, terwijl
innovatiesucces voor driekwart daarvan afhangt. Nationale en internationale onderzoeken
bevestigen dit. Voor organisaties is het van levensbelang de professionele ontwikkeling van
hun leidinggevenden en medewerkers hoog op de agenda te zetten, hen ruimte te geven en
blokkades op te heffen. Dat betekent meer aandacht en erkenning en dus investeren in de
mensen, hun talenten, hun ontwikkeling. Leidinggevenden dienen, vanuit een visie op de
organisatie en haar bestaansrecht te coördineren, medewerkers te betrekken en te
motiveren, te verduidelijken, te ondersteunen. De mens centraal stellen, loont. Dit geldt niet
alleen vanuit het perspectief van de organisatie, maar ook vanuit je eigen behoeften en
perspectief als medewerker, leidinggevende, directie- of bestuurslid.
DNLA als antwoord
Onbekendheid met en onzekerheid over de mogelijkheden om effectief in je mensen te
investeren en de wijze waarop je dat doet, spelen een belangrijke rol. Het maakt dat je de
kansen niet ziet, of niet weet hoe je deze als organisatie kunt benutten. Een hoog
prestatieniveau van leidinggevenden en medewerkers is niet vanzelfsprekend en van veel
factoren afhankelijk. In de kern gaat het om vier elementen: vakmatige competenties,
persoonlijkheid, intellectuele vermogens en in steeds belangrijker mate de sociale
competenties.
Feit is: in veel organisaties komt een groot deel van het menselijk potentieel niet tot zijn
recht doordat deze niet objectief wordt ingeschat en gemeten en dus niet wordt benut.
Dit gegeven was en is een bron van inspiratie voor wetenschappers, praktijkmensen en
organisaties om hierin verandering aan te brengen. Het heeft geleid tot de ontwikkeling van
een diversiteit aan testen, assessments en andere meetinstrumenten. Daarbinnen neemt
DNLA een eigen onderscheidende plaats in door het consequente gebruik van moderne
wetenschappelijke inzichten uit de arbeidspsychologie en organisatiekunde, de verwerking
van jarenlange praktijkervaringen van honderden deskundigen, de aanwezige, actuele
benchmarks en haar bewezen betrouwbaarheid en validiteit.
De DNLA-systemen zijn uniek en uitermate functioneel. Ze meten competenties die de
basis vormen voor succesvol functioneren als professional of leidinggevende in
arbeidssituaties, sport en studie. Centraal staan het welzijn en het succes van mens en
organisatie.
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DNLA maakt via gedragsmeting zichtbaar welke competenties aanwezig zijn en welke
ontwikkeling vragen. De module sociale competenties is de basis omdat het hier om het
persoonlijk fundament gaat. Variaties hierop zijn DNLA-sport en de module studenten/
jobstarter. Voor leidinggevenden worden standaard de modulen sociale competenties en
managementcompetenties ingezet. In Nederland kennen we daarnaast de module
verkoopcompetenties.
DNLA maakt de gewenste persoonlijke ontwikkeling objectief meetbaar en navolgbaar. Dit
gebeurt in lijn met de missie, de doelen en de prestaties van de organisatie. Het boeien en
binden van medewerkers wordt concreet en hanteerbaar.
De volgende hoofdstukken maken duidelijk wat DNLA is en hoe het werkt. Voor een beter
begrip starten we met het ontwikkelingsproces van DNLA. In de hoofdstukken 6 en 7 laten
we zien hoe je de DNLA-resultaten kunt koppelen aan functionerings- en
beoordelingssystemen en andere organisatorische doeleinden.

3.

De historische ontwikkeling van DNLA

DNLA staat voor ‘Discovering Natural Latent Abilities’. We vertalen dit in ‘het ontdekken van
de van nature aanwezige talenten’.
Het DNLA-onderzoek om potentieel te meten brengt in beeld welke competenties aanwezig
zijn. Het geeft richting aan de gewenste ontwikkeling van leidinggevenden, teams en
medewerkers. Het doel is goed presterende, succesvolle medewerkers en daardoor ook
succes voor de organisatie (het bedrijf, de instelling, het overheidsorgaan).
De wetenschappelijke basis van DNLA ontstond eind 70er jaren aan het Max Planck –
instituut te München door werk en studie van dr. Strasser, uitgevoerd onder leiding van
prof. dr. Brengelmann. Inspiratiebron was de volgende theorie van de Harvard Business
School:
Doelmatige en doeltreffende samenwerking tussen leidinggevenden en medewerkers is
bepalend voor het succes van de organisatie. Dat succes ontstaat alleen als medewerkers
zich aan de doelstellingen, opgaven en projecten van de organisatie verbinden.
Dit inzicht geeft zowel richting aan de vereiste management- en leiderschapscompetenties
als aan de sociale competenties die het fundament vormen van succes en welbevinden.
Na een ontwikkelingsfase die meerdere jaren duurde ontstond DNLA, de expertsystemen
met hun veelzijdige functies. Ook na de introductie werd de ontwikkeling tot op de dag van
vandaag voortgezet. Er kwamen aangepaste versies voor de verschillen in mentaliteiten in
onder meer Duitsland, Groot-Brittannië, Finland, Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk,
Zweden, Zwitserland, Italië, de Verenigde Staten van Amerika en Nederland. In al deze
landen worden intussen door succesvolle organisaties de competenties van nieuwe en al in
dienst zijnde medewerkers met een DNLA-onderzoek vastgesteld en versterkt. Deze
organisaties stimuleren en ondersteunen leidinggevenden, medewerkers en teams in hun
ambities om te presteren.
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4.

Wat is DNLA nu precies?

De methode om haarscherp te meten, te waarderen en de professionele ontwikkeling te
sturen op het gebied van persoonlijk leiderschap, leidinggevende kwaliteiten,
samenwerking en ondernemerschap. Hierbij wordt een relatie gelegd naar de belangen
van de organisatie.
In elke medewerker sluimert potentieel. In de praktijk blijven veel in aanleg aanwezige
potenties onbenut. Soms door persoonlijke tegenslagen, een gebrek aan durf,
onwetendheid, een stijl van leidinggeven of condities in de organisatie waardoor ze niet
worden ontdekt. Vaak is er geen herkenning dat deze niet ontwikkelde of gefrustreerde
kwaliteiten de oorzaak zijn van mindere prestaties. Worden die mindere prestaties zelf wel
als zodanig onderkend? Is er een organisatieklimaat gericht op welzijn en succes?
DNLA brengt de goed ontwikkelde competenties in beeld. Het latente potentieel wordt
ontdekt en kan daardoor doelgericht worden ontwikkeld: daar waar nodig! Coaching,
training en opleiding kunnen op deze wijze gerichter en in onderlinge samenhang worden
ingezet. Dat leidt tot meer kwaliteit en minder kosten.
DNLA omvat enkele met elkaar verbonden expertsystemen, waarin niet alleen
wetenschappelijke en eigentijdse inzichten en de kennis van vele experts zijn opgenomen,
maar ook de profielen van meer dan 100.000 actuele deelnemers. Deze vormen de
internationale benchmark waar DNLA gebruik van maakt.
De inzichten die DNLA biedt, komen niet in de plaats van levens- en beroepservaring. Ze
vullen deze aan: bestaande inzichten worden aangescherpt of krijgen een nieuw perspectief.
DNLA biedt objectieve en hoogwaardige informatie die we anders slechts tegen veel
hogere kosten kunnen verkrijgen.
Succesvolle leidinggevenden weten dat de motivatie om te presteren bij medewerkers wordt
verhoogd door het gericht stimuleren en opbouwen van bepaalde, wetenschappelijk
bewezen succesfactoren. In samenwerking met hun medewerkers investeren zij daarin. Dit
tekent de effectieve leider. Het leidt voor de manager, de medewerkers en de organisatie
tot meer succes, teamgeest en arbeidsplezier.

5.

Wat doet DNLA?

DNLA meet in haar basismodule sociale competenties gedrag en algehele houding die het
persoonlijk fundament vormen voor talentontwikkeling en succesvol functioneren in
arbeidssituaties, studie en sport. We spreken ook wel over persoonlijk leiderschap en
professionele ontwikkeling. Naast de basiscompetenties biedt de module sociale
competenties zicht op de volgende, aanvullende competenties: interculturele competentie,
gender, diversiteit, agiliteit, het leidinggevend vermogen en de wil tot leidinggeven. De
module managementcompetenties meet voor leidinggevenden de competenties die voor
effectief, inclusief leiderschap, samenwerking en ondernemerschap nodig zijn. Voor
verkoopmedewerkers en adviseurs is een module ontwikkeld die verkooptechniek en Expertisecentrum DNLA Nederland
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tactiek onderzoekt. De objectieve meting van DNLA betreft de navolgende factoren,
verdeeld over de aangegeven hoofddimensies:

Module sociale competenties, ook sport en Jobstarter
- Basiscompetenties
Prestatiedynamiek
- Zelfverantwoordelijkheid
- Prestatiedrang
- Zelfvertrouwen
- Motivatie

Intermenselijke verhoudingen
- Contactvaardigheid
- Optreden
- Inlevingsvermogen

Ambitie
- Betrokkenheid
- Statusmotivatie
- Systematisch handelen
- Initiatief

Belastbaarheid
- Tolerantie mislukkingen
- Omgaan met kritiek
- Emotionele grondhouding
- Zelfverzekerdheid
- Flexibiliteit
- Arbeidstevredenheid

-

Aanvullende competenties
-

Diversiteit
Gender
Interculturele competentie
Leidinggevend vermogen
Wil tot leidinggeven
Agiliteit

Diversiteit en gender bieden indicaties voor het vermogen om mensen onbevangen en
objectief, zonder vooroordelen of clichés te beoordelen op basis van individuele kenmerken.
Bij vastgestelde positieve waarden kun je de ander zien zoals deze is.
De interculturele competentie is het vermogen om met heel verschillende mensen om te
gaan. Deze is opgebouwd uit de factoren contactvaardigheid, inlevingsvermogen,
emotionele grondhouding, flexibiliteit en zelfverzekerdheid. De competenties leidinggevend
vermogen en wil tot leidinggeven helpen bij het opsporen en aanwijzen van leidinggevend
talent. Agiliteit duidt op de lenigheid om ook in instabiele, competitieve omgevingen flexibel,
proactief en anticiperend te handelen.
Voor sport is een aparte module beschikbaar waarbij de vragenlijst en rapportages
herkenbaar zijn voor coaches en sporter. Jobstarter richt zich op studenten en starters op de
arbeidsmarkt.
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Module managementcompetenties
Leidinggevende kwaliteiten
- Gezag
- Delegeren
- Participatie medewerkers
- Legitimiteit
- Prestatiedruk
- Personeelsontwikkeling
- Zelfvertrouwen
- Verantwoordelijkheid voor
medewerkers

Samenwerking en consensus
- Invloed
- Identificatie
- Imago
- Transparantie
- Conflictgedrag
- Creëren overeenstemming
- Samenwerking
- Omgaan met macht
- Mensgerichtheid
- Teamwerk

Ondernemerschap
- Ambitie
- Omgaan met informatie
- Beslissingsbereidheid
- Innovatie
- Kwaliteitsbewustzijn
- Risiconemend gedrag
- Systematisch handelen

Module verkoopcompetenties

-

Contact
Alertheid
Analyse
Aanbod
Verificatie
Transactie

Het gemeten en te ontwikkelen potentieel ofwel het beschikbare prestatievermogen kan
vervolgens op verschillende manieren worden vergeleken. Door bij dezelfde deelnemer de
resultaten in achtereenvolgende periodes van één, twee of drie jaar opnieuw in beeld te
brengen, ontstaat inzicht in de persoonlijke ontwikkeling, de eventuele stagnaties en
valkuilen. Een andere mogelijkheid is het vergelijken van medewerkers met elkaar en teams
onderling. De vorming van ‘bedrijfsinterne’ benchmarks is ook een kwaliteit van DNLA.
Daardoor kan geanalyseerd worden waarin het meest succesvolle team en de meest
succesvolle medewerkers verschillen van de resultaten van andere teams en medewerkers.
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Bij organisatiebrede toepassingen ontstaat op organisatieniveau inzicht in het beschikbare
menselijke kapitaal, in de kansen en risicofactoren op dit gebied.
Het systeem levert meer dan metingen en vergelijkingen. De resultaatbespreking leidt tot
bewustwording van gedrag en inzicht in de oorzaken en achtergronden, inclusief de
invloeden van de situatie waarin de deelnemer functioneert, of gaat functioneren.
Onderwerp van gesprek is ook hoe de deelnemer zijn waarde voor de organisatie vergroot.
Welke stappen daarin gezet kunnen worden en wat daarvoor nodig is.
Deze inzichten zijn de basis voor gedragsverandering en ontwikkeling. Het maakt de
methodiek uitermate geschikt in situaties van kanteling, transformatie, cultuurverandering,
professionaliseringsprogramma’s en andere vormen van organisatieontwikkeling. Een
bespreking van de DNLA-adviseur met de deelnemer en de leidinggevende samen versterkt
de samenwerking tussen medewerkers en leiding. Met dat doel krijgen zowel de deelnemer
aan het onderzoek als de organisatie concrete handreikingen en adviezen. Tijdens de DNLAsuccesmetingen kunnen in samenhang met de persoonlijke ontwikkeling ook de overige
effecten van de ondernomen acties en maatregelen worden geëvalueerd.
Voor die organisaties die daar behoefte aan hebben bevat DNLA ook onderdelen die een
indicatie geven van actuele kennis en vaardigheden op de onderdelen logisch denken,
vreemde talen en computergebruik.

6.

De drie pijlers van succes en de personeelsbalans

Organisaties kunnen aanvullend gebruik maken van de mogelijkheid om in de DNLAmethodiek eigen oordelen en vastgestelde prestatie-eisen te betrekken. Hiermee wordt een
directe verbinding gelegd tussen het persoonlijk functioneren, een gemaakte zelfevaluatie
vooraf of beoordeling door de leidinggevende en de resultaten van de organisatie. Het gaat
hierbij in de module sociale competenties om ondersteunde uitbreidingen van onderzoek en
rapportagevormen.
Het DNLA-systeem onderscheidt bij deze toepassingsvorm:
1. De mening/ het oordeel van de leidinggevende of via zelfevaluatie van de deelnemer
betreffende vastgestelde onderdelen zoals inzet, teamwerk, potentieel voor verdere
ontwikkeling en kwaliteit van het werk.
2. De mate van doelrealisatie.
Hierbij worden door de leidinggevende op een aantal kernpunten organisatorische
doelen gemonitord.
3. Het actuele prestatievermogen.
Dit wordt uitgedrukt in de 17 basiscompetenties van de DNLA-module sociale
competenties.
Om tot een personeelsbalans te komen worden leidinggevenden en medewerkers
aanvullend ingedeeld als A-medewerker, B-medewerker en C-medewerker. Deze indeling
volgt de internationale Gallup-studie en de Gallup Engagement-index.
Ruwweg komen de uitkomsten van de jaarlijkse onderzoeken van dit gerenommeerde
instituut erop neer dat twee van de drie medewerkers alleen doen wat ze moeten doen; één
Expertisecentrum DNLA Nederland
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op de vijf deelnemers mentaal ontslag heeft genomen en slechts 15 tot 20 procent echt
gemotiveerd en betrokken is bij hun werk. Hoe is dat in uw organisatie?
Toepassing van de drie-pijler-methodiek is zinvol bij organisatiebrede en meerjarige
toepassingen. U krijgt via deze methodiek een personeelsbalans die uw menselijk kapitaal
voor de hele organisatie in beeld brengt. U ziet waar acties het meest urgent zijn.

7.

DNLA als onderdeel van de functionerings- en beoordelingscyclus

Organisaties kennen steeds vaker een gereglementeerde functionerings- en
beoordelingscyclus. In de praktijk blijkt het lastig om aan de gesprekken inhoud te geven.
DNLA biedt een unieke, laagdrempelige mogelijkheid om dat beter te doen. Een DNLAontwikkelassessment biedt ruimte om diepgaand en gericht met elkaar in gesprek te gaan
over de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. De factoren die hem of haar
belemmeren of juist stimuleren in het eigen functioneren komen voor het voetlicht, evenals
hoe de betekenis van de deelnemer voor de organisatie kan groeien. Als leidinggevende
krijgt u gerichte adviezen om ondersteuning te bieden.
DNLA levert maatwerk bij uitstek. De mogelijkheid bestaat om eigen managers en
personeelsfunctionarissen op te leiden tot DNLA-adviseur. Na certificering mogen zij de
resultaatbesprekingen zelf begeleiden. Het beroep op ons kan hierdoor worden beperkt.

8.

Procesinformatie

8.1. Beantwoording vragenlijsten
De informatie die de DNLA-expertsystemen van de deelnemers nodig heeft, wordt door
middel van een digitale vragenlijst verkregen. Invulling mag thuis, op uw werk, waar het u
uitkomt. Bij werving en selectie gebeurt dit op het bureau van de DNLA-adviseur. In deze
situatie wordt de resultaatbespreking aansluitend gehouden. Vervolgens brengt de DNLAadviseur, na toestemming van de deelnemer, verslag en advies uit aan zijn opdrachtgever en
de deelnemer. Beiden ontvangen daarbij handreikingen voor de eventuele inwerkperiode en
verdere ontwikkeling en samenwerking.
Elke deelnemer wordt in de module sociale competenties met 191
verschillende werksituaties geconfronteerd. Voor de module
managementcompetenties zijn dat 242 situaties. De beschreven situaties
zijn in iedere werksituatie herkenbaar. De vragenlijsten voor sporters en
studenten/starters arbeidsmarkt (module Jobstarter) sluiten aan bij hun
belevingswereld wat betreft taalgebruik en situatiebeschrijvingen.
8.2. Centrale verwerking van de data in het DNLA-backend programma
Het centrale verwerkingsprogramma leest alle gegeven antwoorden in en
slaat de data op. Vervolgens worden deze gegevens via het gekozen
functieprofiel gekoppeld aan de geselecteerde nationale of internationale
benchmark van de beste deelnemers voor vergelijkbare rollen of functies.
Deze vormt de vergelijkingsmaatstaf voor de onderzoeksresultaten van iedere deelnemer.
Waardes van 4 of hoger staan voor resultaten waarmee u zich op positieve wijze kunt meten
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met de beste deelnemers. In de grafiek hiernaast ziet u hoe deze benchmark zich verhoudt
tot de resultaten van alle deelnemers. De resultaten worden in rapportages vastgelegd. Deze
bevatten niet alleen analyses, maar ook door het systeem gegenereerde handreikingen voor
ontwikkeling en coaching.
8.3. Vergelijking van individuele prestaties
Alle prestaties kunnen met elkaar worden vergeleken. Het programma stelt indien gewenst,
vergelijkingen op tussen individuele werknemers, teams, afdelingen of andere
organisatiedelen. Alle resultaten kunnen worden geprint. Bij succesmetingen laten de
analyseschema’s in één oogopslag zien welke vorderingen zijn gemaakt.
8.4. Profielen voor elk niveau en elke soort werkzaamheden
Het niveau en het soort werkzaamheden dat een deelnemer verricht, wordt in het DNLAbackend programma aan een functieprofiel gekoppeld. Het programma bevat standaard
bijna 1000 profielen. Aanvullend is maatwerk mogelijk. Op deze wijze wordt elke deelnemer
zodanig beoordeeld dat aansluiting op zijn rol en taken zijn gegarandeerd.
8.5. Rapportage voor de deelnemer.
Daarin vindt u terug:
n het huidige potentieel of vermogen
n de te versterken competenties
n handreikingen voor ontwikkeling
8.6. Rapportage voor de adviseur en organisatie
De leidinggevende of adviseur ontvangt aanvullend:
n belangrijke tips voor de onderlinge samenwerking
n gerichte aanbevelingen voor coaching en advisering
De rapportages bevatten toelichtende teksten over het belang en de betekenis van de
competenties. Daarnaast wetenschappelijk gefundeerde teksten over maatschappelijke
ontwikkelingen, de inrichting van ondernemingen en andere organisaties, professionele
ontwikkeling en de waarde en betekenis van inclusief leiderschap.
8.7. De resultaatbespreking
De bespreking van de schriftelijke resultaten is een essentieel onderdeel van het DNLAonderzoek. Dit gesprek brengt bewustwording, verdieping en inzicht in de persoonlijke
betekenis van de uitkomsten voor de medewerker en de organisatie. Bij werving en selectie
vormen de resultaten van de DNLA-evaluaties en het advies van de adviseur een wezenlijk
onderdeel van de procedure. Als ontwikkeling centraal staat, worden de gewenste
maatregelen besproken en in samenspraak met de medewerker en leidinggevende
actiepunten geformuleerd en vastgelegd. Voor verslaglegging wordt desgewenst gezorgd.
Bij het eerste competentieonderzoek van iedere deelnemer is bespreking onder begeleiding
en advisering van een gecertificeerde DNLA-adviseur vereist. Bij leidinggevenden en andere
cruciale functies is een dergelijke betrokkenheid van de adviseur ook bij succesmetingen
gewenst.
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9.

Privacy

Bij de gegevensverwerkingen worden de privacyregels volgens de Europese wetgeving in
acht genomen. DNLA GmbH die de gegevens verwerkt en het Expertisecentrum DNLA
Nederland garanderen alle betrokkenen volledige privacy. De antwoorden van de
deelnemers worden bij het beëindigen van het programma door de deelnemer gecodeerd
opgeslagen en vergrendeld. Ze zijn ook voor de adviseurs van het expertisecentrum niet
toegankelijk.

10.

Kwaliteitsgarantie

De DNLA-expertsystemen zijn gebaseerd op wetenschappelijk geteste ideeën en modellen
uit de arbeidspsychologie en organisatiekunde. Een team van ervaren specialisten heeft dit
systeem in de praktijk verder ontwikkeld. Na introductie werd het wetenschappelijk getest
door prof. dr. Bo Ekehammar van de Universiteit van Stockholm.
Hij kwam tot de volgende conclusie: ‘De DNLA-methode voor de selectie en begeleiding van
sollicitanten in verschillende beroepen houdt rekening met de belangrijkste
psychometrische criteria. De meeste factoren tonen constante correlaties met verschillende
criteria voor succes in het beroep.’
Door het testcomité van de Federatie van Duitse Psychologenverenigingen werd DNLA in
een uitgebreide recensie als volgt beoordeeld:
‘DNLA is een theoretisch en statistisch goed gefundeerde onderzoeksmethode. Voor de
methode pleit de hoge mate van objectiviteit van de beoordeling, de effectiviteit van de
uitvoering, de automatisch ingevoegde commentaren bij het
onderzoeksresultaat, de algemene oriëntatie op de (benodigde)
inzet van de leidinggevenden, die concreet en kwantitatief
aangegeven wordt, naast de inbedding in een stimulerings- en
ontwikkelingsovereenkomst.’
Als eerste methode op het gebied van competentie – en
persoonlijkheidsonderzoek zijn de DNLA processen en systemen
voor het eerst begin 2003 DIN – gecertificeerd. Dankzij de
permanente aandacht voor de actualiteit en kwaliteit is deze
certificering In 2006, 2011, 2014 en 2019 hernieuwd. Het resultaat
van de beoordeling in 2019 vindt u in het weergegeven certificaat.
Het certificaat is geldig tot 18 maart 2024. Opnieuw heeft DNLA zijn
betrouwbaarheid en validiteit bewezen. Dit sluit aan bij ervaringen van onze klanten,
partners, adviseurs en onszelf voor wat betreft de toepassing van DNLA in Nederland.
In een validiteitsstudie van prof. Dr René Lehman, gedateerd 5 februari 2021, is daarnaast de
hoge mate van objectiviteit vastgesteld. Dit is een belangrijk kwaliteitscriterium voor
psychologische tests. Een test is objectief als het resultaat op geen enkele manier afhankelijk
is van een beoordelaar of adviseur.
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11.

Wie past DNLA toe?

Het Expertisecentrum DNLA Nederland was tot 1 januari 2022 een merknaam van VOV
Consultancy. Vanaf deze datum is dit expertisecentrum een zelfstandig ontwikkel- en
adviesbureau. VOV Consultancy heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling en invoering
van de DNLA-methode in Nederland. In de afgelopen jaren zijn een groot aantal projecten
succesvol doorgevoerd in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven. Als rechtsopvolger en
grondlegger van DNLA in Nederland is het Expertisecentrum bevoegd tot het opleiden en
certificeren van DNLA-adviseurs en -coaches.
Op de website van het expertisecentrum vindt u een aantal ervaringen van tevreden klanten
en deelnemers in de rubriek ‘Anderen over ons’.

12.

Kosten

DNLA is een effectieve methode die de vergelijking met andere methoden en systemen
zowel op het gebied van kwaliteit als prijs goed doorstaat. De verbinding van de
ontwikkeling van mens en organisatie maakt DNLA zelfs uniek. Voor organisatiebrede
toepassingen zijn in maatwerk meerjarige abonnementsvormen beschikbaar. Deze vormen
uit een oogpunt van kosten en helderheid vooraf een aantrekkelijk alternatief.

13.

Contact

Graag zijn wij u van dienst. DNLA en de adviseurs van het Expertisecentrum DNLA Nederland
hebben hun waarde bewezen in de ontwikkeling van professionals, leidinggevenden en
organisaties op hun weg naar nieuw elan, succes en transformaties in leven, carrière en
organisatie.
Expertisecentrum DNLA Nederland
drs. Dick Schotgerrits
Bureau Weerdslag 55,
7206 BT Zutphen
06 55 18 37 06
dickschotgerrits@dnla.nl

https://www.expertisecentrumdnla.nl
info@expertisecentrumdnla.nl
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