Hoe vind je de beste advocaten voor de toekomst?
Een kijkje in het brein van de topadvocaat
Per jaar komen er ongeveer 4.500 studenten van de Nederlandse universiteiten met een rechtenbul op zak.
Volgens hoofd HR Martine Brouwer-t’ Hart van Allen & Overy en HR directeur Inez Rongen van Loyens & Loeff kan
daarvan slechts 10 procent echt als toptalent worden geclassificeerd (Advocatenblad: Strijd om toptalent). De
vraag blijft: hoe onderscheid je deze 10 procent van de rest? Natuurlijk, hoge cijfers en een uitmuntende stage
wegen hierbij mee, maar lijken net als een grote veelzijdigheid aan extracurriculaire activiteiten de nieuwe
standaard voor aanstormende talenten geworden. Als handvat wordt vaak teruggegrepen op klassieke IQ scores.
Helaas is het onderscheidend vermogen van deze scores beperkt. Om een goede match te vinden voor een
specifieke functie, zoals advocaat, moet je op zoek naar een unieke set ‘prestatie-bouwstenen’. Het antwoord
hierop is te vinden in het brein.
BrainsFirst NeurOlympics: inzicht in future fit
De wetenschappelijk onderbouwde Brain-based Assessment Games van BrainsFirst stelt je in
staat 16 verschillende brein-skills te meten. Denk hierbij aan anticipatie, stressbestendigheid,
patroonherkenning, snelheid van denken en (mentale) flexibiliteit. De scores geven een
uitgebreid overzicht over iemands unieke brein-skills, letterlijk de biologische ‘prestatiebouwstenen’ van een kandidaat.
Vergroot zorgeloos jouw talentpool door op een andere manier naar talent te kijken.
De match tussen wat een baan voor eisen stelt aan een brein en wat iemand van nature kan, bepaalt grotendeels
het toekomstige succes op de werkvloer. Om deze match te kunnen maken, is het belangrijk om te weten over
welke ‘prestatie-bouwstenen’ een kandidaat moet beschikken voor een bepaalde functie. BrainsFirst kijkt verder
dan IQ en CV en zoomt in op de brein-skills die specifiek voor bijvoorbeeld een top advocaat essentieel zijn. Op
basis van game-data van jullie sollicitanten en een uiterst zorgvuldig samengesteld “topadvocaat” doelprofiel
selecteert BrainsFirst de best passende kandidaten voor jullie kantoor. Hierdoor kun je, je kostbare tijd aan de
juiste kandidaten besteden.
Zo ziet het brein van een topadvocaat eruit
Op basis van onderzoek bij verschillende top advocaten kantoren heeft BrainsFirst
ontdekt dat de klassieke IQ scores niet de belangrijkste voorspeller is om als advocaat
echt succesvol te zijn. Het brein van de echte topadvocaten is scherp afgesteld op
accuratesse en precisie (control: automatic & attention: performance). Dit gaat
overigens ten koste van snelheid (control: speed & attention: speed). Tot een uiterst
correct eindresultaat komen kost nu eenmaal tijd. Daarnaast is de top advocaat
superieur in het aandacht sturen en serieel werken (attention: guide), het veranderen
van perspectief (control: mental flexibility) en zijn zij naast meester in de rechtspraak
ook meester over hun eigen handelen (control: motor inhibition).
Op zoek naar de talenten in de advocatuur van morgen?
BrainsFirst helpt jullie graag de talenten te onderscheiden die van nature top zijn van de groep die er alleen van
de buitenkant op lijkt.
Interesse? Bel Floris Jan Masmeijer op +31 6 10 94 95 49 of mail naar floris@brainsfirst.com

