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Een persoonlijk 
dashboard voor 

jouw ontwikkeling
Maak kennis met de vele mogelijkheden 

van het LiDRS-model ®



Een persoonlijk dashboard 
voor jouw ontwikkeling
Het LiDRS-model® is de innovatieve oplossing voor leiderschapsontwikkeling, team-
ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Naast een complete oplossing voor meten, 
monitoren én verbeteren, onderscheidt het LiDRS-model® zich ook door een zeer 
aantrekkelijk tarief en een unieke gebruiksvriendelijkheid. Binnen uw licentie kunt 
u zoveel testen en meten als u wilt. U kunt trajecten initiëren, behoudt de regie met 
administratieve (admin) licenties en kunt er zelfs voor kiezen om uw managers en 
leidinggevenden te ontwikkelen door middel van gerichte content van artikelen, podcasts 
en video’s. Uw admin licentiehouder behoudt regie over het aantal licenties en u bent 
flexibel in aanpassingen, waar en wanneer u wilt.

Hoe werkt het
Gebruik van het LiDRS-model® start met een on-boarding en zelftest om het dashboard vorm te 
geven. Vervolgens nodigt de dashboardhouder een aantal respondenten uit om feedback te geven op 
zijn manier van leidinggeven. Deze anonieme respons wordt verwerkt in het dashboard waarmee we 
inzicht krijgen in het verschil tussen de verwachte prestatie en gepercipieerde prestatie op het gebied 
van leiderschap, management en teamprestatie. Vervolgens plaatsen we hier uw eigen organisatie 
norm bij en hebben we inzicht in het verbeterpotentieel. Dit proces kunt u onbeperkt herhalen binnen 
uw licentie en geeft ons de gelegenheid om gericht ontwikkelvoorstellen te sturen en op basis van 
de behoefte, artikelen, video’s of podcasts te delen. Uw admin licentiehouder heeft de volledige regie 
over de toepassingen. 

De verschillende licenties
Basis licentie
Als basis licentiehouder kunt u onbeperkt gebruik maken van uw persoonlijke dashboard. U kunt 
respondenten vragen om u van feedback te voorzien op basis van de elementen uit het LiDRS-
model®. Uw eigen beoordeling en die van uw respondenten worden overzichtelijk weer gegeven in uw 
dashboard. U kunt trends waarnemen en persoonlijke rapportages bekijken. Bent u een teammanager 
of leidinggevende die andere leidinggevenden aanstuurt, dan krijgt u ook inzicht in hun dashboards 
en trends.

Content licentie
Met een content licentie heeft u dezelfde mogelijkheden als een basis licentie maar krijgt u in aanvulling 
hierop gerichte content toegestuurd om uzelf te ontwikkelingen op die gebieden die uw dashboard laat 
zien. U krijgt regelmatig artikelen, video’s en podcasts die aansluiten bij uw persoonlijke leerbehoefte.

Admin licentie
Met een admin licentie heeft u de volledige regie over het gebruik van uw LiDRS-model®. U kunt 
dashboards toewijzen of gebruikers verwijderen, leiderschapsprogramma’s en interne trainingen 
koppelen, uw eigen programma vormgeven, trend analyses weergeven en nog veel meer.
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Gemiddelde beoordeling:

‘De toekomst van 
leiderschapsontwikkeling
en talentontwikkeling’

Onze tarieven 
De tarieven voor het gebruik van het LiDRS-model® zijn evenzo uniek als het model zelf. Juist door 
een laag instaptarief kiezen wij ervoor om het model zo breed mogelijk in uw organisatie vorm te 
geven. Eerlijke en overzichtelijke prijzen waarbij de ontwikkeling van uw managers en organisatie 
voorop staat. Gebruik van het LiDRS-model® kan al vanaf €38,- per dashboard per jaar. Tijdens het 
gebruik van het LiDRS-model® kunnen wij u blijven ontzorgen. Zo kunnen wij uw (interne) trainingen 
koppelen, administratie beheren, unieke aanpassingen doorvoeren, user en admin trainingen 
verzorgen, en nog veel meer. 

De voordelen
Het LiDRS-model® geeft u met unieke en persoonlijke dashboards, inzicht in groei van managers, 
teams en organisaties. U kunt sturen op groei van leiderschap, eigenaarschap, sociaal-emotionele 
intelligentie en zelfs uw eigen visie op leiderschap meetbaar en visueel weergeven in het dashboard. 
Ook kunt u interne opleidingen koppelen, trends analyseren en voortgang monitoren. De regie over 
het gebruik van het LiDRS-model® ligt in uw organisatie.

Meer informatie?
Heeft u interesse in het gebruik van het LiDRS-model® of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen 
betekenen? Neem dan contact op met LiDRS Online. We kijken graag samen met u naar de 
mogelijkheden.

Bel voor meer informatie naar 085-401 83 68 of mail naar info@lidrs.nl ovv LiDRS-model®.

“Een unieke tooling tegen een scherp tarief”



LiDRS is uitgeroepen tot 
Company of the Year in Europe 

door HR Tech Magazine
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Meer informatie of persoonlijk advies?
Bel naar 085 4018368, of stuur een e-mail naar info@lidrs.nl 

Wij nemen graag contact met u op.


