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De Talenten Motivatie Analyse bij 

Spaarne Coaching 

Spaarne Coaching heeft de beschikking over een uit-
gebreide testfaciliteit. Hiermee leggen wij een solide 
basis onder de diensten die wij aanbieden. Spaarne 
Coaching werkt met de TMA-methode (Talenten Moti-
vatie Analyse), die is ontwikkeld door het gerenom-
meerde bureau Ehrm-Vision. Deze methode brengt op 
gestructureerde wijze alle aspecten van de persoon-
lijkheid in kaart. Om de kwaliteit blijvend te waarbor-
gen, werken er constant drie psychologen aan de me-
thode om de betrouwbaarheid en normering te toet-
sen. Spaarne Coaching is gecertificeerd om de tests 
af te nemen. 
 

Uitgangspunten van de TMA 

De TMA is een unieke methodiek waarbij de emotio-
nele balans, talenten en drijfveren van de jonge die-
renarts of de paraveterinair in kaart worden gebracht. 
Er wordt als het ware een ‘blauwdruk’ van de persoon 
gemaakt. De TMA kijkt naar persoonlijkheidskenmer-
ken zoals sociabiliteit, ambitie en inlevingsvermogen. 
Zo ontstaat een totaalbeeld van de persoon en komen 
emotionele balans, aanleg en motieven helder naar 
voren. 
 

Verschillende testen 

Afhankelijk van uw vraagstelling kunnen wij één of 
meerdere analyses inzetten. Wij hebben hiervoor de 
volgende mogelijkheden: 
 

• Diverse capaciteitenanalyses 

• Teamanalyse 

• Functie–competentieanalyse t.b.v. dierenarts 
en paraveterinair 

• Competentiemanagement & 360°-feedback 

• Interesse-analyse beroepssectoren 
 
 

Wat betekent dit voor uw praktijk? 

Of een kandidaat geschikt is om een functie binnen 
uw praktijk met succes te vervullen, is een essentiële 
vraag. De inzet van een persoonlijkheidsonderzoek 
stelt u in staat om een gefundeerde en betrouw-
bare uitspraak te doen over de geschiktheid van 
de (toekomstige) medewerker voor de desbetref-
fende functie. Kortom: u gebruikt de TMA voor in– en 
doorstroom en ontwikkelingsvraagstukken binnen uw 
organisatie. 

Sollicitanten Analyse 

Gekwalificeerde en geschikte medewerkers vormen 
de essentiële sleutel tot succes voor organisaties. 
Hiertoe wilt u weten over welke talenten en be-
perkingen zij beschikken. De Talenten Motivatie 
Analyse helpt u om dit op een professionele en kwali-
tatieve wijze inzichtelijk te maken. Zowel voor het 
selecteren van de juiste dierenarts en paraveterinair 
als het in kaart brengen van talenten en drijfveren 
voor verdere ontwikkeling van uw medewerkers, kun-
nen wij u deze zeer uitgebreide analyse aanbieden. 

 

Werkwijze Sollicitanten Analyse 

Het eerste deel van het onderzoek is gericht op de 
persoonlijkheid, het karakter en de talenten van de 
kandidaat. Dit levert naast persoonlijkheidstrekken 
tevens een aantal talenten en sterke en zwakke pun-
ten op. Dit deel neemt ruim 1,5 uur in beslag.  

Het tweede deel verschaft middels een vragenlijst 
inzicht in de capaciteiten van een kandidaat op de 
gebieden: 

• Logisch figuurlijk inzicht 

• Logisch cijfermatig inzicht 

• Logisch taalinzicht 

• Technisch inzicht 
 

Deze 4 vragenlijsten kennen een tijdslimiet. Ieder 
onderdeel neemt circa 30 minuten in beslag. Optio-
neel kan er een interessetest worden afgenomen. To-
tale tijdsbesteding van uw kandidaat bedraagt 2 uur. 

De online test van de TMA kan de sollicitant thuis uit-
voeren. De capaciteitentest vinden op ons kantoor in 
Haarlem plaats. De uitkomst van de test wordt met 
een competentiegericht interview door een TMA ge-
certificeerde loopbaancoach doorgenomen. U krijgt 
direct uitslag in pdf-formaat, waarbij specifiek geke-
ken wordt naar de competenties op dierenarts A-, B
- of C-niveau en is ook mogelijk voor paraveterinaire 
sollicitanten. 

Optie: Indien u een functieanalyse specifiek voor uw 
praktijk wenst, zal de adviseur deze in samenspraak 
met u samenstellen. De sollicitant wordt dan op uw 
specifieke functieprofiel beoordeeld. 

Professionele testen als basis 
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