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Zoals je wellicht al weet, vinden we bij GoodHabitz dat iedereen de kans moet krijgen de beste 

versie van zichzelf te worden. Met onze online trainingen dragen we hier natuurlijk al een pixel 

of twee aan bij. Maar wat als we zeggen dat die ontwikkeling nóg effectiever kan? Maak kennis 

met GoodHabitz assessments, dé online tool die jou en je medewerkers helpt om doelgericht 

aan persoonlijke ontwikkeling te werken.

Wat is GoodHabitz assessments?
Persoonlijke ontwikkeling begint met het stellen van 

de juiste vragen: Wie ben je? Wat wil je? Wat kan 

je? En waar wil je naartoe? Met de online testen van 

GoodHabitz neem je jezelf, je team en je organisatie 

onder de loep. Verwacht geen ellenlange vragenlijsten 

met langdradige rapporten, onze testen zijn fun, 

snel, leerzaam en hélemaal des GoodHabitz! De op 

wetenschap gebaseerde vraagvormen en interactieve 

rapportages zorgen voor interessante zelfinzichten. 

Waarmee je vervolgens effectief aan de slag kunt, 

door bijvoorbeeld een van de aanbevolen GoodHabitz 

trainingen te volgen. Zo helpen we je de beste versie 

van jezelf te worden. 

Persoonlijke ontwikkeling start met zelfinzicht! 

Online testen voor je héle organisatie.
Jezelf beter leren kennen is voor iedereen waardevol. 

Daarom kun je met GoodHabitz assessments zelf kiezen 

wat je over jezelf te weten wilt komen én wanneer je 

dat doet. Onze bibliotheek biedt onbeperkt toegang tot 

al onze testen voor al je medewerkers. Door in kaart te 

brengen waar jij, je team en je organisatie precies staan 

weet je ook precies waar jullie nog aan kunnen werken. 

Concreet aan de slag gaan met je leerdoelen was nog 

nooit zo makkelijk!



Wij zijn gek op groei!
Met onze bibliotheek kun je jezelf, je medewerkers en je 

organisatie testen in vier verschillende categorieën:  

•    Identiteit: Breng in kaart wie je bent, welke rol 

je in een team aanneemt en hoe je communiceert 

met anderen. 

•    Vaardigheid: Benieuwd hoe het gesteld is 

met je taalvaardigheid of digitale skills? Onze 

vaardigheidstesten geven je direct antwoord. 

•    Capaciteit: Van ruimtelijk inzicht tot taalgevoel, 

deze testen meten jouw brainpower. 

•    Vitaliteit: Krijg inzicht in je welzijn, werkgeluk 

en mindfulness met de vitaliteitstesten. 

Maar daar blijft het natuurlijk niet bij, wij zijn namelijk 

gek op groei! Onze bibliotheek breidt dan ook continue 

uit met nieuwe testen, functionaliteiten en innovaties. 

Zodat jij je eenvolledig beeld kunt vormen van jezelf,

 je team en je organisatie. 


