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Een assessment is een
psychologisch onderzoek om
uit te vinden of je geschikt
bent voor een bepaalde
functie. Hierbij worden testen,
vragenlijsten, interviews en
eventueel rollenspelen ingezet.
Uitgangspunt is inzicht geven
in de talenten, capaciteiten en
het ontwikkelpotentieel van
competenties. Na het lezen van
deze whitepaper weet je welke
wat een assessment is, welke
verschillende assessments er
zijn, wanneer je welk
assessment inzet en hoe je een
assessment aanpakt.

Meer uit je medewerkers halen? De
beste kandidaat aannemen voor
de job. Het potentieel ontdekken
van je personeel?

Verschillende vraagstukken leiden tot
verschillende soorten assessments.
Zo geeft een selectie assessment de
geschiktheid weer van de kandidaat
voor een specifieke functie. Een

In alle gevallen geeft een assessment

ontwikkelassessment kijkt waar de

de onderbouwing voor het nemen van

sterke en zwakke punten van een

de juiste beslissing bij selectie of

medewerker liggen met betrekking tot
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mogelijke toekomstige functies. Plus

ontwikkelpotentieel inzichtelijk. Geeft

daarbij een ontwikkeladvies. Het

een objectief beeld van vaardigheden

potentieel assessment geeft inzicht

en in hoeverre deze aansluiten bij de

welke talenten in je organisatie je

gewenste en vereiste competenties

kunt laten doorstromen.

van de toekomstige functie.
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Potentieel assessment
Het potentieel assessment helpt bij het geven van
inzicht in de interne mobiliteit. Welke talenten kunnen
intern doorstromen in de organisatie? Soms is het lastig
om een inschatting te maken van het potentieel. Een
succesvolle professional is bijvoorbeeld nog geen
succesvolle leidinggevende. Met een potentieel
assessment heb je een plan in handen om talent te
behouden, te ontwikkelen en intern door te laten
stromen.

Intelligentie versus
persoonlijkheid
De testen en vragenlijsten zijn efficiënte manieren om
informatie te verzamelen. Ze worden online
afgenomen en het invullen ervan duurt niet langer dan
een half uur. De verwerking en scoring kan via de
computer, waarbij fouten zo goed als uitgesloten zijn.

Bij een capaciteitentest bestaat een absoluut
goed/fout criterium. Het antwoord op een vraag uit
een test is dus altijd goed of fout. Hiermee kan je

De verschillende
assessments
Selectieassessment

intelligentie redelijk objectief vastgesteld worden (ook
wel capaciteitentests genoemd).

In een persoonlijkheidsvragenlijst is er geen absoluut
criterium. Je geeft je mening over een bepaald
gedragsaspect van jezelf. Bijvoorbeeld “In een groep
heb ik vaak de leiding”. Dit zegt meer over je
persoonlijkheid en gedrag.

Bij een selectieassessment gaat het om de
geschiktheid voor een specifieke functie. De prestatie
op dit assessment wordt afgezet tegen de specifieke
functie-eisen en / of tegen de prestaties van andere
kandidaten. Daarna volgt een selectiebeslissing.

Ontwikkelassessment
Bij een ontwikkelassessment wordt gekeken waar
sterke en zwakke punten liggen met betrekking tot
mogelijke toekomstige functies met daarbij een
ontwikkeladvies. Er wordt een advies gegeven over hoe
jij en je medewerker de ontwikkeling in gang kunnen
zetten.

"De juiste persoon
op de juiste plek"
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Het ontwikkelassessment
Bij een ontwikkelingsassessment is de doelstelling
breder dan bij een selectieassessment. Je zet een
ontwikkelingsassessment in voor een medewerker die al
werkzaam is binnen jouw bedrijf. Je wilt weten of hij
geschikt is voor een bepaalde functie of meerdere
andere functies binnen je organisatie.

Een ontwikkelingsassessment beperkt zich niet tot de
conclusie of de medewerker geschikt of ongeschikt is
voor een functie. Waar het om gaat is op welke manier
hij/zij zich verder kan ontwikkelen binnen jouw

De assessments
uitgelicht

organisatie.

Er wordt een advies gegeven over hoe jij en je
medewerker de ontwikkeling in gang kunnen
zetten. En hem klaar kunnen stomen voor de nieuwe
functie.

Selectieassessment
Een selectieassessment gebruik je om inzicht te krijgen

Potentieel assessment

in hoe een in jouw ogen geschikte kandidaat zou
functioneren in de baan waarop gesolliciteerd wordt.

Een potentieel assessment biedt ondersteuning bij

Aan het eind van de sollicitatieprocedure volgt een

interne mobiliteit. Het geeft een inschatting van de

assessmenttest. Je denkt dat een sollicitant voldoet aan

haalbaarheid van een carrièrestap en vergroot de kans

de functie-eisen op basis van het CV en zijn toelichting

op een juiste beslissing.

in de sollicitatiegesprekken. In een praktijksimulatie
goed kan extra duidelijk worden hoe iemand reageert in

Het assessment is maatwerk. Vaak bestaat het

bepaalde situaties.

assessment uit een combinatie van praktijksimulaties,
vragenlijsten en capaciteitentests. Afhankelijk van de

De onderdelen van een selectie-assessment hangen af

context, het niveau en de inhoud van de functie wordt

van de functie waarop gesolliciteerd wordt. Voor een

gekeken wat nodig is.

leidinggevende functie zullen kandidaten vooral getest
worden op leiderschapskwaliteiten. Voor andere

Het resultaat van het assessment is een helder beeld

functies kan bijvoorbeeld meer nadruk gelegd wordne

van kwaliteiten en ontwikkelpunten. Plus een helder

op communicatieve vaardigheden.

advies over de haalbaarheid van een mogelijke
carrièrestap en het daarbij te volgen ontwikkelplan.

Deels worden 'harde' functie-eisen getest (bijvoorbeeld
intelligentieniveau), deels de zachte functie-eisen: de
persoonlijkheid en de communicatieve vaardigheden.
Een coach geeft je een advies om de sollicitant wel of
niet aan te nemen.

"Ik begrijp nu beter waarom ik
bepaalde keuzes maak"
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2. Bepaal de inhoud van het assessment
In de meeste assessments wordt de intelligentie (het IQ)
getest. Er worden vragen gesteld om te kijken of
iemand een juist begrip heeft van taal (woorden),
wiskunde (getallen) en ruimtelijk inzicht (figuren). Bij taal
wordt gekeken of iemand instructies begrijpt en logisch
reageert. Bij wiskunde gaat het om rekenen en
verbanden leggen tussen getallen. Bij ruimtelijk inzicht
wordt gekeken of iemand voorwerpen en ruimtes goed
kan inschatten en het ontwerp kan beredeneren. Dit
laatste is bijvoorbeeld nodig voor technische beroepen.

Kies welke onderdelen belangrijk zijn binnen de functie
die je voor ogen hebt. Je kunt op basis daarvan alvast
bepalen waar het zwaartepunt moet liggen in de
uitslag van de IQ-test.

Hoe pak je een
assessment aan?

Als je kiest voor een specifieke vragenlijst, een interview,
opdracht of rollenspel, moet je nauwkeurig nagaan wat
je precies wilt weten en hoe je dit handig kunt gaan
meten. Er zijn veel online tools (websites) beschikbaar
om een slimme vragenlijst, quiz of test samen te stellen
en de resultaten (score) daarna in te zien.

Je kunt een extern bureau inschakelen om een
assessment af te nemen. De voordelen daarvan is dat

3. Bepaal de vorm van het assessment

een onafhankelijke partij een objectief advies geeft.
Jezelf neutraal in de relatie blijft staan.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een standaard IQ-test
of een specifieke vragenlijst. Aanvullend kun je ook nog

Je kunt ook zelf een assessment samenstellen en
afnemen. Hoe? Gebruik daarbij het volgende
stappenplan. In dit stappenplan gaan we uit van een

een interview houden of een rollenspel doen. Welke
vorm je kiest is vooral afhankelijk van wat je precies wilt
weten.

selectieassessment, maar het is grotendeels ook van
toepassing op een ontwikkelassessment.

Je kunt iemand puur testen op zijn capaciteit (is hij
geschikt voor de functie?). Dan kan een standaard IQ-

1. Bepaal de functie-eisen

test voldoende zijn. Als je ook zijn persoonlijkheid wilt
testen (past hij bij de bedrijfscultuur?) dan kun je de

Of je nu zelf de assessment gaat houden of deze laat

assessment uitbreiden met een specifieke vragenlijst,

afnemen door een externe partij, in beide gevallen

een interview, opdracht, of rollenspel.

moet je eerst de criteria helder hebben. De functieeisen spelen daarbij de belangrijkste rol.

Als je al een functieprofiel hebt opgesteld, kun je die
mooi als basis gebruiken. Bepaal zo nauwkeurig
mogelijk welke kwaliteiten nodig zijn voor de functie.
Wat moet iemand in ieder geval kunnen voor deze
functie? En wat is wenselijk? Maak zo een concreet
lijstje met functie-eisen die je wilt gaan toetsen.

"Ontwikkeling stimuleert een
positief leerklimaat binnen de
organisatie"
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5. Beslissing nemen
Analyseer de resultaten uit de assessment. Je hebt van
tevoren al bepaald welke criteria belangrijk waren. Als
je gekozen hebt voor een online assessment, kun je de
resultaten makkelijk inzien en koppelen aan die criteria.

Je kijkt simpelweg wie het hoogst heeft gescoord op de
terreinen die echt van belang zijn voor de functie. Aan
de hand daarvan kun je een puntenaantal (score)
toekennen.

Misschien wil je die score combineren met je
bevindingen uit het sollicitatiegesprek en het CV van de
kandidaat. Op basis van het totale plaatje kun je nu een
gewogen beslissing nemen.

6. Terugkoppelgesprek
Alle personen die een assessment hebben gedaan,

4. Assessment afnemen

hebben het recht op een gesprek over de resultaten.
Ook degenen die slecht gescoord hebben.

Hoe een assessment gaat plaatsvinden is volledig
afhankelijk van de vorm die je gekozen hebt. Is het
alleen een online vragenlijst of test, dan kan de
kandidaat dit op een willekeurige locatie invullen en
insturen. Als het gaat om een gesprek, bepaal dan wie
dit gesprek het beste kan houden. Misschien kun je dit in
samenwerking met een assessmentspecialist of
psycholoog doen.

Stuur voor dit gesprek alvast de uitslag (het rapport)
naar de sollicitant. Licht de resultaten toe in het
gesprek en geef de kandidaat de gelegenheid om
vragen te stellen. Geef zo mogelijk ook adviezen aan
de sollicitant voor zijn ontwikkeling en maak duidelijk of
er binnen jouw bedrijf op dit moment of in de toekomst
kansen liggen op basis van zijn assessment.

Als je zelf vragen gaat stellen, probeer dan zo specifiek
mogelijk te zijn, zodat er achteraf geen misverstand
bestaat over de uitslag. Pas ook op dat je geen
verboden vragen stelt tijdens een gesprek met een
sollicitant. Vragen die kunnen leiden tot discriminatie,
zoals de vraag naar een eventuele zwangerschap of
kinderwens, zijn verboden. Je mag als werkgever ook
niet vragen naar de gezondheid of naar het
ziekteverzuim bij een vorige werkgever.

Probeer het assessment ook niet onnodig lang of
ingewikkeld te maken, dit zou een kandidaat kunnen
ontmoedigen en zijn resultaten negatief kunnen
beïnvloeden.

"Door het assessment vallen
puzzelstukjes in elkaar"
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Waarom je kiest
voor MEPD
Ruim 29 jaar ervaring met mensen en techniek
Vestigingen in Barendrecht, Baarn, Drachten,
Eindhoven, Hengelo en Zwolle of op locatie
Altijd maatwerk
Gecertificeerde loopbaanadviseurs
Een stichting dus geen winstoogmerk, maar vooral
oog voor de mens

Over MEPD
Vrijblijvend
informatie?

Bij MEPD helpen we bedrijven in de maakindustrie en
techniek om te ontwikkelen en mee te bewegen met
veranderingen. Vanuit dat doel bieden we trajecten in
ontwikkeling, outplacement en inzetbaarheid. Altijd
gericht op de mens, continuïteit en toekomstbestendigheid.

Wil je vrijblijvend meer informatie over de
ontwikkelmogelijkheden binnen jouw
organisatie?

Ofwel: Mensenwerk in de maak.

We begeleiden mensen in hun zoektocht naar werk en
persoonlijke groei. De aanleiding kan variëren: ontslag,
ziekte of veranderde ambities. Maar ons uitgangspunt
blijft gelijk: we gaan voor nieuwe inzichten, kansen en

Neem gerust contact met ons op:
info@mepd.nl of 085 043 19 00.

Download hier het leaflet over assessments

www.mepd.nl

mogelijkheden. Iedereen heeft talent. Wij helpen dit
talent te (her)ontdekken.

mensenwerk.

Want ontwikkeling is

