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TMA Positieve 

Psychologie 

«People work better, learn 

faster, get into action more 

easily and are more 

involved if their tasks 

correspond to their 

competencies» 

TMA verbindt organisaties met mensen en ontwikkelt 

talenten en competenties door inzichten te geven in 

talenten, interesses, competenties en loopbaan. TMA is 

gebaseerd op positieve psychologie. 
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TMA Methode is een geïntegreerde systematiek voor strategisch talentmanagement en 

ondersteunt zowel medewerker als managers met heldere en positief geformuleerde 

selectie-, ontwikkeling- en coaching instrumenten. 

 

TMA wordt aangeboden als een onlineservice voor strategisch en continue talent- en 

competentie management, team instrumenten, 360 graden feedback, loopbaancentra, TMA 

Talentenanalyses, MD Trajecten, mobiliteitsvraagstukken, coaching en beroepskeuze, voor 

zowel groepen als individuen. 

 

De basis van TMA-methode is de koppeling van individuele talenten (psychometrie) aan 

professionele gedragsindicatoren, op basis van competenties en resultaatgebieden. TMA-

rapporten en aanbevelingen worden op een niet-oordelende en talentgerichte manier 

gecommuniceerd aan de kandidaat. TMA is gebaseerd op positieve psychologie. 

ü TMA Methode is gebaseerd op positieve psychologie 

ü Mensen effectiever selecteren en inzetten op basis van ‘talentpool matching’ tussen werk 

en persoonlijke talenten 

ü Meer objectiviteit in gesprekken over persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit 

ü Gerichter opleiden: de juiste competenties ontwikkelen die passen bij talenten 

ü Effectieve aansturing van en werkverdeling in teams op basis van talenten 

ü Makkelijk inzicht in cognitieve capaciteiten en beroepsinteresse/loopbaanadvies 

ü Makkelijk zoeken naar mensen met talent voor een functie/rol of project met TMA Talentpool 

ü Inzicht in 8000 beroepen en actuele vacatures met TMA Careercoach 

 

 

VIND BEHOUD EN ONTWIKKEL TALENT MET TMA 

Recruitment 

Assessments 
Persoonlijke 

Ontwikkeling 

Mobiliteit 

TMA Talentenanalyse 
Assessment 

Job/functie Profielen 
Interview vragen 

Competentiematch 
Competency Assessment 

TMA Talentenanalyse 
Carrière Assessment 

Teambuilding Assessment  
360 Graden Feedback 
Competentiepotentieel 

Persoonlijk Ontwikkelplan 
Ontwikkeltips 
Coachingtips 

TMA Talentenanalyse 
Beroepskeuzetest 
TMA Career Coach 
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PERSOONLIJKHEIDSTEST 

TMA Talentenanalyse is het  
instrument voor het ontdekken 
van talenten en competenties 

van zowel individuen als teams. 

COMPETENTIE 

ONTWIKKELING 

Dashboards en rapporten 
bieden informatie over talenten 
en competenties die eenvoudig 

te ontwikkelen zijn. 

SELECTEER DE BESTE 

KANDIDATEN 

Krijg snel inzicht in talenten, 
competenties van kandidaten 

TMA levert de complete positieve 
psychologie structuur en TMA 

Talentenanalyses voor snelle en 
objectieve informatie over uw 

kandidaten. 

DE TMA METHODE 

TMA Talent Portal is uw 
persoonlijke, innovatieve en 

online platform welke voldoet 
aan de laatste privacy en 

beveiligingsnormen. 

TMA TALENT MANAGEMENT 

Leer alles over Talent Management, Loopbaanvraagstukken, 
Talentenanalyses, Beroepskeuze, Competenties en HR Analytics voor 

zowel Teams als Individuen. 
 

Partner een deel van ons internationale netwerk met duizenden experts 
wereldwijd. Meer informatie of gratis demo www.tma.nl 

 
 

TMA CERTIFICATIE TRAINING  

TMA 360 graden is een 
eenvoudig te gebruiken 360 

graden feedback instrument om 
sterke en minder sterke 
competenties in beeld te 

brengen. 


