
JOUW PARTNER VOOR  
ASSESSMENT & COACHING



Als jij een of meerdere van de vragen 

hiernaast herkent, dan ben je bij  

Buro Schuite aan het juiste adres.  

Wij zijn al 20 jaar een professionele 

partner op het gebied van assessment 

en coaching voor het MKB en voor 

nationale en internationale corporates  

in uiteenlopende sectoren. 

 ‘Hoe duurzaam inzetbaar zijn mijn of onze 

medewerkers?’ 

 ‘Hebben wij voldoende potentieel in huis voor nu 

en in de toekomst?’

 ‘Gaan we onze eigen toekomstige leiders 

ontwikkelen, of kopen we deze te zijner tijd in? 

Wat zij hiervan de voor- en nadelen?’

 ‘Aan welke medewerkers besteed ik als manager 

nu de meeste tijd en wat levert dat op?’

 ‘Hoe herken ik het aanwezige ontwikkel-

potentieel in mijn medewerkers of onze 

organisatie?’

 

 ‘Hoe is het gesteld met de diversiteit in mijn 

team of onze organisatie? Wat zijn hiervan de 

effecten? Hoe kan ik hier proactief invloed op 

uitoefenen?’

 ‘Welke competenties hebben wij nodig om niet 

alleen nu, maar ook in de toekomst succesvol te 

zijn?’

  ‘Hoe ‘digital savvy’ is onze workforce?’

 ‘Hoe kunnen wij onze huidige organisatie meer 

wendbaar en lerend krijgen?’

 ‘Hoe kunnen wij invloed uitoefenen op onze 

‘employer brand’?’

GERICHT
STRATEGISCH
ADVIES



Wanneer mensen weten wie ze zijn, wat hen beweegt 
en waar hun talenten liggen, ligt de wereld aan hun 
voeten. Want vanuit die kennis en inzichten kunnen 
ze verbinden, besluiten nemen en groeien. Datzelfde 
geldt voor de organisaties waar zij werken. Met de 
juiste man op de juiste plek ben je als bedrijf nóg  
beter in staat om te doen wat je belangrijk vindt. 
In de afgelopen 20 jaar hebben wij al meer dan 50 
organisaties ondersteund in dit proces. Hoe? Met 
professionele aandacht, humor en aan de hand van 
gevalideerde methoden en technieken. Zo brengen we 
mensen dáár waar ze het beste tot hun recht komen.

ASSESSMENTS
Bij Buro Schuite nemen we verschillende 
typen assessments af. Zo onderscheiden wij 
selectie, ontwikkel, loopbaan en poten
tieelassessments. In onze PLUSvarianten 
koppelen we twee coachinggesprekken  
aan bijvoorbeeld een ontwikkelassessment.  
In onze projectassessments kijken we naast 
individuele resultaten bijvoorbeeld ook 
naar trends op thema of competentie 

niveau en komen we met aanbevelingen  
die momentum creëren voor verandering 
in houding of ontwikkeling in gedrag.  

COACHING
In onze coachingsprogramma’s maken 
wij onderscheid tussen coaching gericht 
op persoonlijke effectiviteit, competentie
gerichte coaching en loopbaancoaching. 
Bij coaching gericht op persoonlijke 
effectiviteit gaat het om het blootleggen, 
begrijpen en doorbreken van bestaande 
gedragspatronen. Bij competentiegerichte 
coaching staat het oefenen met bepaalde 
gedragsvaardigheden centraal. En bij loop
baan coaching draait het om het bieden 
van carrièreperspectief. Alle programma’s 
voeren we van operationeel tot executive 
level uit. 

Ook in onze coaching praktijk maken wij 
onderscheid tussen een individuele en 
een projectmatige benadering. In een 
projectmatige benadering van coaching is 
er bijvoorbeeld ruimte voor groepsdiag
nostiek om collectieve ontwikkelbehoeften 
te identificeren en daar actie op te onder
nemen, of zoeken we naar mogelijkheden 
op de complementariteit tussen teamleden 
optimaal te gebruiken.   

Past iemand niet in een van deze assess
ment of coachingtypen, dan ontwerpen wij 
samen met jou heel graag een maatwerk
traject. 

We verzorgen hoogwaardige trajecten op het gebied 
van assessments en coaching. Anders gezegd: we 
onder steunen organisaties bij de selectie en ontwik
keling van hun menskracht. We denken mee en geven 
gericht strategisch advies. Praktisch en tothepoint.



MEER WETEN?  
Neem dan contact met ons op:

Maagdenburgstraat 20

7421 ZC Deventer 

0570 769 221

office@buroschuite.nl
www.buroschuite.nl

In onze werkwijze passen wij de zes 
principes van waarderend leren toe:
• Waardeer wat is
• Versterk wat werkt

• Onderzoek

• Zet in op de relatie
• Maak energie los
• Zet haalbare stappen

Daarmee zetten we in op concrete, 
haalbare doelen en op een constructieve 
samenwerking. Want oprechte nieuws
gierigheid, enthousiasme en plezier 
verhogend werken is voor ons een tweede 
natuur! 

NIP
Wij werken uitsluitend met bij het NIP 
aangesloten psychologen en volgens de 
gedragscode zoals het NIP die voorschrijft. 

GEMAK
Al onze producten en diensten zijn zowel 
op locatie als online beschikbaar.


