
Wat is een
assessment?
Ontdek meer over hoe het een
toegevoegde waarde kan zijn voor
jouw bedrijf.



De aanwerving van een nieuwe medewerker is een investering op
lange termijn. Blijkt er nadien toch geen match te zijn, zit je dus met
een pak verloren tijd én geld. Een assessment brengt het talent en
potentieel van een kandidaat in kaart. Competenties die cruciaal zijn
voor de functie worden afgetoetst door een assessor, met behulp van
psychologische vragenlijsten en interactieoefeningen. Zo kom je te
weten waar de kandidaat vandaag goed in is, maar ook wat zijn
potentieel is om verder te groeien in jouw organisatie.

Een assessment wordt ook afgenomen in het kader van ontwikkeling
en groei. We spreken dan van een development center (DC). De
opbouw en het verloop is gelijkaardig aan een gewoon assessment,
het is vooral de manier van rapporteren die anders is. Tijdens een DC
besteedt de assessor meer tijd aan feedback en reflectie van de
oefeningen met de kandidaat. De manier waarop die daarop reageert,
zegt namelijk iets over de ontwikkelbaarheid en ‘coachability’ van de
kandidaat. Dat speelt mee in de evaluatie van de assessor.

Met wetenschappelijk onderbouwde assessments hoef je niet langer
uit te gaan van buikgevoel, maar kan je objectieve beslissingiiln nemen
voor iemands aanwerving of doorgroei in de onderneming.

Wat is een assessment?
aanwerving

ontwikkeling
en groei

objectieve beslissingen



Meerwaarde
Uitgebreide rapporteriing over hoe de kandidaat
scoort op de belangrijkste competenties, gemeten
op een betrouwbare manier. Kan helpen om
knopen door te hakken en/of om de aanwervings-
beslissing op een objectieve manier te nemen.

Een resultaat van een rapport is nooit zwart/wit.
Zelfs bij een positief aanwervingsadvies kunnen er
nog altijd werkpunten zijn. Aangezien je dat al bij
aanvang weet, zorgt dat voor een voorsprong. Zo
kan je meteen een ontwikkelingsplan opmaken.

Praktisch
De kandidaat moet zo'n 3 tot 4 uurtijd  vrijmaken
voor het assessment. Een groot deel kan online
plaatsvinden, waardoor de verplaatsingstijd al
wegvalt. Enkel de interactieoefeningen en het
interview gebeuren face-to-face met de assessor.

Uitgebreide rapportering

voorsprong

tijd



persoonlijkheidsvragenlij st:gebaseerd op het Big Five model
prestatiemotivatievragenlijst: hoe gemotiveerd is de kandidaat
om zijn persoonlijke en professionele doelen te bereiken?
redeneertesten: meet algemene intelligentie, analytisch
redeneren, numeriek vermogen, praktisch inzicht, ...
planningstesten of postbakoefeningen: nagaan van
competenties rond infoverwerking en organisatie van het werk
snelheids- en nauwkeurigheidstest: hoe staat het met de
visuele selectieve aandacht, snelheid van informatieverwerking
en het concentratievermogen?

Online testen

Soorten testen
Afhankelijk van de competenties die je wil meten, bepalen assessoren
welke testen daar het best voor geschikt zijn.

Niet alles valt te meten in online testen . Soms is interactie met de
kandidaat noodzakelijk om interpersoonlijke skills na te kunnen gaan.
Op basis van de online testen maken assessoren al een inschatting,
maar bij de interactieoefening halen ze veel meer informatie over hoe
het effectief gesteld is met de ervaring van de kandidaat.

leidinggevende rollenspelen
commerciële rollenspelen
(strategische) business cases
organisatie- en planningsoefeningen

Interactieoefeningen

persoonlijkheidsvragenlijst:
prestatiemotivatievragenlijst:

redeneertesten:

planningstesten of postbakoefeningen:

snelheids- en nauwkeurigheidstest:

Niet alles valt te meten in online testen.



Persoonlijkheidsvragenlijsten
Je weet als toekomstige werkgever graag welk type persoonlijkheid je
zal aanwerven. Niet alle persoonlijkheden passen immers in de cultuur
van je bedrijf of binnen het team. Bovendien zijn bepaalde kenmerken
(zoals stressbestendigheid, extraversie, besluitvaardigheid)
doorslaggevend om al dan niet succesvol te zijn in sommige functies.

Er bestaan tal van persoonlijkheidsmodellen. Binnen de
persoonlijkheidspsychologie waarop assessments gebaseerd zijn, is er
in feite maar één wetenschappelijk aanvaard model: de Big Five van
Costa en McCrae in 1992.

Deze vijf dimensies van persoonlijkheid zijn heel breed onderzocht en
houden stand doorheen verschillende culturen. Daarom wordt dat
model breed aanvaard. De vragenlijst die gebruikt wordt om die
dimensies te meten, is de NEO-PI-R.

Big Five

Extraversi e: in hoeverre voelt iemand zich
op zijn gemak in relaties met anderen?
Extraverten hebben graag mensen om zich
heen, zijn sociaal en assertief. Introverten
zijn eerder gereserveerd, verlegen en minder
spraakzaam.

Emotionele stabiliteit:  de mate van intensiteit en impact van
gevoelens op het gedrag. Mensen met een hoge emotionele
stabiliteit zijn zelfzeker en komen kalm en beheerst over.
Mensen met een lage stabiliteit voelen zich vaak nerveus,
angstig, gestresseerd of gedeprimeerd.

Openheid voor ervaringen:  interesse voor
nieuwe dingen. Wie open staat voor
ervaringen is creatief, nieuwsgierig en
intuïtief. Wie aan de andere kant van de
dimensie staat, is eerder conservatief,
praktisch en rationeel.

Consciëntieusheid:  kan iemand zichzelf
gemakkelijk aansturen? Wie hoog scoort, is
plichtsgetrouw, werkt autonoom, is
ambitieus en resultaatsgericht. Wie laag
scoort, is snel afgeleid, minder georganiseerd
en onvoorspelbaar.

Altruïsme: de neiging om zich te richten naar
anderen. Hoogscoorders werken graag
samen, zijn behulpzaam en inschikkelijk.
Laagscoorders houden eerder afstand,
kunnen gemakkelijker ‘nee’ zeggen en
durven discussies aan te gaan.

Extraversie: Openheid voor ervaringen:

Emotionele stabiliteit:

Consciëntieusheid: Altruïsme:



Typologie : vragenlijsten zoals MBTI geven als resultaat een type.
Er bestaan in totaal 16 types, dus de aanname is dat iedereen wel
in 1 van die 16 types past. De werkelijkheid is echter veel
complexer dan dat. Een vragenlijst zoals NEO-PI-R geeft een veel
genuanceerder beeld.
Gedwongen keuz e: vragenlijsten die de kandidaat dwingen tussen
2 of meerdere antwoorden, scoren lager qua betrouwbaarheid van
resultaat. Het mist daardoor opnieuw nuance.
Link met werkprestat ieis: enkel de resultaten uit de NEO-PI-R
hebben een bewezen correlatie met werkprestaties. Er zijn tal van
studies die voorspellen welke invloed een persoonlijkheidsfacet
heeft op een bepaalde werkprestatie.
Validiteit en betrouwbaarheid i zijn hoog genoeg. Er bestaan
internationale normen die aangeven wat die moeten zijn per
vragenlijst om als wetenschappelijk onderbouwd te worden
beschouwd. Enkel de NEO-PI-R voldoet aan die normen.

Waarom zijn andere
vragenlijsten minder geschikt?

Typologie:

Gedwongen keuze:

Link met werkprestaties:

Validiteit en betrouwbaarheid

Wat is validiteit en betrouwbaarheid?
Deze begrippen staan centraal bij het nagaan van de
kwaliteit van een meetinstrument.

Een hoge validiteit betekent dat de test in hoge mate
meet wat het zegt te meten. Een hoge
betrouwbaarheid betekent dat deze test dezelfde
uitkomst geeft door dezelfde persoon na meermaalse
afname.

Een test moet zowel valide als betrouwbaar zijn. Het
één garandeert het andere niet: een test kan valide
zijn maar niet betrouwbaar, of omgekeerd.



Intelligentietesten

Scores
Ondanks het feit dat we bij intelligentie onmiddellijk
denken aan IQ, is dat zelden het resultaat van een
redeneertest. In tegendeel; er wordt met een
percentielscoire gewerkt die aanduidt hoeveel
mensen hoger en lager scoren dan de kandidaat.

De normgroepen zijn vaak verdeeld volgens
opleidingsniveau. Je wilt bijvoorbeeld weten hoe een
kandidaat scoort ten opzichte van een groep
bachelorkandidaten. 

Dit soort testen zijn vaak het bekendst en worden het meest ingezet
tijdens selectie. Deze testen meten het vermogen om abstract te
denken, te redeneren, te plannen, complexe ideeën te begrijpen, snel
te leren en problemen op te lossen.

Intelligentietesten zijn tot op vandaag nog steeds de meest
betrouwbare voorspelle r van werksucces, zeker voor jobs met een
bepaalde moeilijkheidsgraad.
  
Er zijn verschillende soorten intelligentie: kwantitatieve kennis, lees-
en schrijfvaardigheden, kortetermijngeheugen, verwerkingssnelheid, ...
Die verschillende soorten correleren positief met elkaar, met andere
woorden: je behaalt op alles eenzelfde score.

Bij het meten van intelligentie is het belangrijk om te weten wat er
precies gemeten moet worden. Meestal laat je kandidaten een
algemene intelligentietes t afleggen, ervan uitgaande dat alle afgeleide
redeneerprocessen in dezelfde lijn zullen scoren. Wil je liever een
detailbee ld? Dan krijgt de kandidaat een test die een specifiek
denkproces meet.

meest ingezet

betrouwbare voorspeller

soorten

algemene intelligentietest

detailbeeld

percentielscore



Andere testen en oefeningen
Postbakoefening
In deze oefening wordt de kandidaat ingelicht over een hypothetisch
bedrijf en job waarin hij plotseling terecht komt. De mailbox van zijn
voorganger staat open: hij moet deze doornemen en mails
beantwoorden, en kan zich enkel baseren op de informatie die hij
krijgt.

De moeilijkheid is de beperkte tijd en de complexheid van de
informatie. Vaak is de info ontoereikend of niet goed gestructureerd
waardoor de kandidaat ook deze uitdaging het hoofd moet bieden.

Je meet hiermee competenties zoals analyse en oordeelsvorming,
plannen, organiseren, besluitvaardigheden en stressbestendigheid.

Rollenspel
Tijdens het rollenspel moet de kandidaat zich inleven in een fictieve
situatie. Het doel is om te zien hoe de kandidaat reageert in bepaalde
uitgelokte situaties waarin een assessor de rol van acteur opneemt.
Het is vanzelfsprekend dat de assessor zich strikt aan het script houdt.

Naast het script zijn er ook competenties uitgewerkt die kunnen
gemeten worden per rollenspel. Dat laat de assessor toe om heel
gericht te observeren en interpreteren.

Business case
Business cases kunnen relevant zijn voor functies op directieniveau. In
zo’n oefening moet de kandidaat zich inwerken in een set kwalitatieve
en kwantitatieve gegevens van een bedrijf waar er een bepaalde
probleemstelling is. De kandidaat moet dan een plan van aanpak
uitwerken én presenteren.

Hiermee meet je competenties zoals visie bepalen, strategie uitwerken,
plan van aanpak opmaken, overtuigen, argumenteren, ...



Opbouw van een
assessmentprogramma
Een assessment is geen ‘one size fits all’ maar steeds op maat van
jouw organisatie: naar welke competenties en vaardigheden ben je
concreet op zoek? Klinkt logisch, toch is het vaak niet zo evident om
heel concreet te benoemen wat je precies zoekt. Een assessor of HR-
specialist kan hierbij helpen.

Op basis van de lijst van competenties en vaardigheden stelt de
assessor een programma samen met geschikte testen, vragenlijsten en
oefeningen.

Om gegronde uitspraken te kunnen doen, moet een competentie door
minstens twee afzonderlijke instrumenten  gemeten worden. In een
assessmentrapport vind je meestal ook de matrix terug waarin je kan
vinden hoe bepaalde competenties gemeten werden.

Hoe een kwalitatieve partner vinden?
Assessments hebben enkel waarde wanneer er met kwalitatieve tools
wordt gewerkt. Een korte vragenlijst die je zomaar op internet vindt,
volstaat meestal niet om een objectieve beslissing te kunnen maken
over iemands aanwerving of doorgroei.

Wanneer je online zoekt naar partners die assessments uitvoeren, vind
je direct een hele lijst. Ga niet voor de eerste de beste maar neem
persoonlijk contact  op en vraag naar referenties, hun assessoren en
hun werkwijze. Een degelijke partner zal jou onmiddellijk die informatie
kunnen aanbieden.

Ga ook na hoelang een gemiddelde duurtijd  is van aanvraag tot
rapport. Je hebt namelijk geen weken de tijd om te wachten op
resultaten wanneer het tijdens een aanwervingsproces gebeurt. Grote
kans dat je dan je kandidaat kwijt bent, en dat is het laatste dat je wilt
in deze war for talent. 

Geïnteresseerd in het
assessmentaanbod bij Effectis?

Vraag naar onze brochure!

op maat

twee afzonderlijke instrumenten

persoonlijk contact

gemiddelde duurtijd

https://www.effectis.be/contact


Bij Effectis helpen we al meer dan 15 jaar bedrijven met alles wat te
maken heeft met hun belangrijkste kapitaal: de medewerkers. Dat
doen we steeds op maat, want elke organisatie is anders. Afhankelijk
van de behoeften, het budget en de ambities tekenen we de juiste
strategie uit.

HR is een zodanig breed domein geworden, dat het steeds moeilijker is
om alle nodige skills in één persoon terug te vinden. Wil je als
organisatie jouw human capital als strategisch voordeel inzetten, dan is
het cruciaal om jou door de nodige HR-experten te omringen.

Onze HR-experten kunnen jou ondersteunen op projectmatige,
tijdelijke of structurele basis. Met een persoonlijke en realistische
aanpak worden ze deel van jouw team en zetten ze hun expertise in
om op een duurzame en kwalitatieve manier de vooropgezette
resultaten te behalen.

Benieuwd hoe we jou
kunnen bijstaan?

expertise

op maat



Onze oplossingen met een
positief effect op jouw bedrijf

Rekrutering Payroll

Professionalisering van HR

Tijdelijke versterking Retentie

People management Training

Sociaaljuridisch adviesAssessments

Contacteer onze business managers!
www.effectis.be/contact

https://www.effectis.be/contact


"Effectis schakelt snel en
behandelt elke opdracht met
grote deskundigheid. Het hele
traject is echt op maat gemaakt,
en dat loont."

Deze bedrijven kiezen
al voor Effectis

"Effectis is ongelooflijk sterk
omdat ze no-nonsense zijn. Zij
kleven geen pleisters, maar
kijken waar de wonde zit en
gaan daar te werk."

Karen Claeys
Orona

Dominique Delodder
Atkore Vergokan




