
YER EXECUTIVE
VOOR HET TOPSEGMENT

Om een succesvolle start van de nieuwe medewerker 

te waarborgen, heeft YER het programma YER Take-Off  

ontwikkeld. Via de DISC-analyse wordt inzichtelijk gemaakt 

wat iemands persoonlijke stijl, specifieke manier van doen 

en onderliggende behoeften zijn.
 

Inzicht

Hoe kunt u achterhalen wat uw medewerkers motiveert? 

Welke inzichten helpen u om hun gedrag beter te be grijpen? 

Antwoord op deze vragen maakt zaken inzichtelijk en stelt 

de leidinggevende in staat te duiden wat mede werkers 

nodig hebben om succesvoller te zijn in hun functio neren. 

Medewerkers die lekker in hun vel zitten zijn immers 

produc  tiever, creatiever, innovatiever en beter bestand 

tegen werk druk. Maak van een groep een team door bij het 

samen  stellen en het verdelen van taken binnen dit team 

rekening te houden met DISC-profielen. Per kandidaat 

wordt een overzichtelijke rapportage geleverd.

Aanpak

1. Afname DISC-profiel bij geplaatste kandidaat  

(na tekenen arbeidsovereenkomst)

2. Bespreken DISC met kandidaat  

(in week 2 na indiensttreding)

3. Bespreken DISC-profiel in 3-gesprek met 

leidinggevende/opdrachtgever en kandidaat, 

begeleid door YER-coach. Formuleren van  

de ideale ‘gebruiksaanwijzing’ voor kandidaat  

(in week 2 na indiensttreding). Vastleggen 

afspraken in een kort document

4. Evaluatie/voortgangsgesprek over de samenwerking; 

formuleren van verbeterpunten over samenwerking 

en functioneren (drie maanden na indiensttreding)

Op aanvraag kan het YER Take-Off programma verlengd 

worden met een persoonsgericht coachingstraject. 
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DISC-model
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JJ Bewezen track record in het succesvol 
plaatsen van senior management- en 
executive profielen

JJ Advies van ervaren business partners die 
streven naar structurele waardecreatie 
voor uw organisatie

JJ Transparante en gestructureerde 
processen, met een solide businesscase 
als vast vertrekpunt

JJ Elke oplossing mogelijk: tijdelijk, vast, 
flexibel - ook op executive niveau

JJ Leidend employer brand met een ijzersterk 
netwerk en 30 jaar ervaring in binnen het 
topsegment

Bent u op zoek naar bevlogen professionals die het verschil 
kunnen maken voor uw organisatie? YER Executive helpt u 
graag. Dankzij ons sterke netwerk en onze gerichte werkwijze 
kunnen wij snel de beste executives aan u voorstellen. Leiders 
in verandering, die met hun achtergrond, competenties 
en drijfveren in staat zijn om strategische en operationele 
doelstellingen te halen. Hoe ambitieus die ook zijn. 

Werving & Selectie
Werving en selectie van deze nieuwe generatie executives is 
onze expertise. Mede dankzij de ruim 30 jaar ervaring van YER 
weten wij wat werkt. Dat begint bij een goede voorbereiding: 
we verdiepen ons in uw organisatie, van de missie, visie en 
strategie tot en met de operationele bedrijfsvoering en cultuur. 
Onze consultants combineren hun ervaring als business 
partner met specialistische kennis van hun eigen vakgebieden 
en sectoren. Altijd persoonlijk en klantgericht. Mede dankzij 
ons track record in het maken van de beste match groeien 
wij sneller dan de markt. Bent u op zoek naar een specialist, 
manager of directeur? Dan gaan wij graag met u in gesprek. 

Interim Management
Heeft uw organisatie tijdelijk extra capaciteit of specifieke 
kennis nodig, bijvoorbeeld voor een organisatieverandering 
of een vernieuwingsproject? YER Executive weet ook de 
beste match voor u te maken als u voor een bepaalde periode 
versterking zoekt op managementniveau. Wij begrijpen de 
uitdagingen van organisatieveranderingen en weten bij 
uitstek welke kennis- en compententieprofielen nodig 
zijn voor sturende posities. Onze Interim Managers 
selecteren wij altijd op passie, ondernemerschap, 
kennis en flexibiliteit. Hierdoor kunt u direct verder 
bouwen aan het gewenste eindresultaat. Onze 
ervaren senior business consultants denken 
graag met u mee over de best passende 
ondersteuning en kandiaat.  

GEDREVEN
TOPMANAGERS

SAMEN GAAN 
VOOR RESULTAAT

ONDERSCHEIDENDE 
KRACHT

Continu in beweging
YER Executive wordt ingeschakeld door opdrachtgevers die 
leiders zoeken met specifieke kennis, ervaring en competenties, 
voor complexe uitdagingen in een snel veranderende markt. 
Onze consultants richten zich ieder op een eigen specialisme, 
waardoor zij veel kennis hebben van de specifieke eisen en 
dynamiek in hun sector. Uit ervaring weten wij hoe snel 
veranderingen elkaar opvolgen, hoe belangrijk het is om te 
vernieuwen en te verbeteren en welke leiders nodig zijn om 
die veranderingen succesvol te realiseren. 

Partner voor management en directie
De consultants van YER Executive hebben minimaal 10 jaar ervaring 
binnen het topsegment van Executive en/of Interim Management. 
Als business partner voor management en directie, fungeren 
wij als een deskundige adviseur die uw uitdagingen begrijpt en 
meedenkt over de best passende oplossing. 

Wij kijken verder naar de stip op de horizon en durven daarbij 
prikkelende vragen te stellen. Wij willen bijdragen aan het real-
iseren van de doelstellingen op bestuursniveau en structureel 
waarde creëren voor onze opdrachtgevers.

Maatwerk dankzij Businesscase
YER Executive staat voor maatwerk. Dat kunnen wij garanderen 
doordat wij voor elke opdracht een businesscase opstellen. We 
starten met het in kaart brengen van de specifieke situatie: de mis-
sie, visie en strategie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen. 
Daarnaast bekijken we de fase waarin de organisatie zich bevindt, 
de organisatiecultuur en samenstelling van het managementteam 
en lagere echelons. Daarbij nemen we vanzelfsprekend ook de fi-
nanciële implicaties en tijdsplanning mee. De businesscase is het 
startpunt voor gerichte vervolgstappen, waarmee we in nauwe 
samenspraak zo snel mogelijk het gewenste resultaat bereiken. 

Wilt u weten wat YER Executive 
voor u kan betekenen? 
Neem dan contact met ons op

YER Executive
info@yerexecutive.com
020 711 51 27
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ONTSTAAN VAN 
EEN BUSINESS-CASE
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