
 
 

 

 

 

 
 
Het Talenten Motivatie Assessment (TMA) is een wetenschappelijk onderbouwd diagnostisch 
instrument voor talenten- en persoonlijkheidsonderzoek.  
Het TMA is een prima basis voor coaching en persoonlijke ontwikkeling en is goed toepasbaar 
binnen een loopbaantraject. 
 
Het TMA kijkt naar gedragskenmerken zoals o.a. eigenwaarde, sociale empathie, motivatie, ambitie en 
uitdaging. Talenten, motieven en competenties komen duidelijk naar voren.  
 
Er wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de denkprocessen en motieven van de kandidaat gekeken. 
Hierbij wordt gelet op de onderlinge samenhang van de verschillende persoonlijkheidsaspecten.  
 
 
 
Het TMA maakt een onderverdeling in 6 talentengebieden:  

- emotionele balans 
- motivatie 
- sociale talenten 
- beïnvloedende talenten 
- leidinggevende talenten 
- organisatorische talenten 

 
Het Talenten Motivatie Assessment wordt al vele jaren succesvol toegepast.  
CTR-Detering biedt het TMA aan in combinatie met een persoonlijk coachgesprek.  
 
 
 
TMA: de aanpak 
 
Het ondergaan van het TMA gebeurt in twee stappen. De analyse omvat 320 vragen en wordt online via 
internet afgenomen. Hiervoor is een unieke, persoonlijke code nodig. Deze code wordt u toegekend zodra 
hiervoor afspraken zijn gemaakt. 
In een persoonlijk gesprek worden de resultaten van de analyse met u besproken. De totale duur van de 
afname van de analyse (1,5 uur) en het gesprek (1,5 uur) is 3 uur.  
 
 
Het TMA-traject omvat:  

- de online professionele en uitgebreide TMA analyse 
- een persoonlijk gesprek met een concreet advies waar uw talenten, competenties en ideale 

werkomgeving zich bevinden 
- een persoonlijk rapport met de resultaten van de analyse inclusief achtergrondinformatie. 

 
 
 
Het resultaat: 

 
U heeft een persoonlijk rapport dat uw profiel goed beschrijft. U heeft duidelijkheid over uw talenten, uw 
drijfveren, uw kwaliteiten en competenties en onder welke omstandigheden uw talenten het best tot hun recht 
komen. Ook komt naar voren of u stressgevoelig bent en welke gedragskenmerken naar voren komen onder 
teveel stress of een hoge werkdruk. Samen met uw coach kunt u bespreken of er onderdelen zijn waaraan u 
wilt werken en of u daarbij begeleiding wilt in de vorm van coaching.   

 


