Een persoonlijk dashboard voor jouw ontwikkeling
Maak kennis met de vele mogelijkheden van het LiDRS-model®

Het LiDRS-model® is de innovatieve oplossing voor leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en
organisatieontwikkeling. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het gebruik van een LiDRS-licentie
in uw organisatie. Heeft u alleen behoefte aan inzicht in de potentiele ontwikkeling, dan volstaat
welllicht alleen een ‘basis licentie’. Maar wilt u direct aan de slag met ‘online content delivery’ gericht
op uw ontwikkelbehoefte, kies dan voor een ‘content licentie’. Tot slot heeft u als organisatie zelf de
regie over het gebruik van het LiDRS-model®. Met behulp van de ‘admin licentie’ bent u in staat om
zelf het beheer uit te voeren over het aantal licenties, de invulling van de programma’s en vele andere
mogelijkheden van het LiDRS-model®.

‘Met het LiDRS-model® heeft u de regie zelf in handen’
Het LiDRS-model®; nu al vanaf 38 euro per licentie jaar
Het

LiDRS-model®

verzekert

u

als

organisatie

van

een

moderne

oplossing

voor

leiderschapsontwikkeling voor managers en leiders in uw organisatie. Naast een complete oplossing
voor meten, monitoren én verbeteren, onderscheidt het LiDRS-model® zich ook door een zeer
aantrekkelijk tarief. U maakt al gebruik van het LiDRS-model® vanaf € 38,- per medewerker per jaar.
Binnen uw licentie kunt u zoveel testen en meten als u wilt. U kunt trajecten initiëren, behoudt de
regie met administratieve 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.

De verschillende licenties
Basis licentie
Als basis licentiehouder kunt u onbeperkt gebruik maken van uw persoonlijke dashboard. U. kunt
respondenten vragen om u te beoordelen door middel van 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. Met een
admin licentie heeft u controle over het LiDRS-model® in uw organisatie. Er is tenminste 1 admin
licentie benodigd per organisatie.

Nogmaals de vele voordelen op een rij:
Basis licentie:






Uniek persoonlijk dashboard
360 graden feedback en inzicht in ontwikkelgebieden
Trendanalyse
Onbeperkt ‘trajecten’ voor nieuwe dashboard updates
Nieuwsbrief met interessante updates en kennisupdates

Content licentie:
Dezelfde voordelen als de basis licentie met daarbij;



Gerichte periodieke content delivery op basis van jouw individuele ontwikkelbehoefte;
Inzicht in meerdere dashboard als team manager

Admin licentie:









Beheer over alle licentiehouders
Inzicht in individuele dashboards
Trendanalyses
Rapportage informatie
Mogelijkheid om bouwstenen en leiderschapsinzichten (views) toe te voegen
Koppelen van (interne) opleidingen om aanbod en vraag op elkaar af te stemmen
Het meten van de effectiviteit van trainingen
Sturen op de effectiviteit van externe inhuur

‘Een unieke tooling tegen een scherp tarief’
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. Ook hierin hanteren wij transparante en aantrekkelijke
tarieven.

Met het LiDRS-model® krijgt u de informatie en middelen die u nodig heeft om te sturen op de
ontwikkeling van uw managers, teams en organisatie, tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Vraag nu een
demonstratie aan of kijk op www.lidrsonline.nl.

Meer informatie?
Heeft u interesse in het gebruik van het
LiDRS-model®, of benieuwd naar onze
scherpe tarieven? Neem dan contact op met
LiDRS Online. We kijken graag samen met u
naar de mogelijkheden.
Uiteraard verzorgen wij ook graag een
demonstratie op locatie. Benieuwd naar de
mogelijkheden? Stuur dan een email naar
info@lidrs.nl of bel naar 085-401 83 68.

