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1. VERDIEPING IN COMPETENTIEDENKEN
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Soorten Competen6es

• Zijn verschillend voor elke organisatie, en 
bepalen de specificiteit ervan

• Vaak gebaseerd op de kernwaarden van de 
organisatie

• Van toepassing op elke medewerker binnen de 
organisatie

• Min. niveau is van toepassing - Vereiste niveau 
kan evt. verschillen naar gelang functie (bv. 
leidinggevende in voorbeeldrol)  

• Vooral belangrijk bij aanwerving van NIEUWE 
medewerkers
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Kerncompetenties 

Functionele competenties 

Technische competen2es 



Soorten Competen6es

• Specifiek voor een afdeling of functie

• Gevraagde niveau kan variëren naar gelang 
functieniveau (junior, medior, senior)

• Worden samen met de kerncompetenties het 
vaakst geobserveerd tijdens AC’s
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Kerncompetenties 

Functionele competenties 

Technische competenties 



• Gelinkt aan de specifieke technische kennis die 
nodig is voor het uitvoeren van een bepaalde 
functie

• Minder van toepassing tijdens AC’s omdat de 
assessor meestal niet over de nodige ervaring 
beschikt om dit type competenties te 
beoordelen 

7

Kerncompeten2es 

Functionele competenties 

Technische competen2es 

Soorten Competenties



Ontwikkelbaarheid van competenties
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• Hoe minder een eigenschap van nature onderdeel vormt van iemands 
persoonlijkheid, hoe meer energie de ontwikkeling hiervan vraagt. 

• Als assessor dien je te monitoren in hoeverre deze verdere ontwikkeling 
meer of minder energie van de kandidaat zal vergen. 

• Bedoeling is natuurlijk dat deze persoon zo authen=ek mogelijk kan blijven 
en zichzelf niet té hard moet forceren. In dat laatste geval kan je de vraag 
stellen of er geen betere carrièrepaden bestaan voor deze persoon. 

Niet alle competen6es zijn voor iedereen even gemakkelijk te 
ontwikkelen. 



Niet alle competenties zijn voor iedereen even gemakkelijk te 
ontwikkelen. 
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• Ook het niveau van intelligentie (gerelateerd aan abstract, numeriek of 
verbaal redeneervermogen) wordt in het algemeen beschouwd als iets dat 
minder ‘wendbaar’ is, al bestaan hierover wel uiteenlopende meningen. 

• Het is essentieel om hiervoor aandacht te hebben bij het geven van feedback 
na het AC! (zowel naar klant als kandidaat) 



1. Motivatie (‘willen’)

2. Intelligentie (‘weten’) 

3. Persoonlijkheid (‘zijn’)

4. Werkomgeving (‘mogen’)

Factoren die bepalen in welke mate een competentie te 
ontwikkelen is bij iemand



1. Mo;va;e (‘willen’)

• Een grote mo*va*e én hoge dosis 

doorze3ngsvermogen beïnvloedt de 

ontwikkeling van competen*es in de 

posi*eve zin. 

• Misschien zelfs op terreinen waar de kans op 

ontwikkeling rela*ef klein werd geacht.

Factoren die bepalen in welke mate een competen6e te 
ontwikkelen is bij iemand



2. Intelligentie (‘weten’) 

• Eerder ‘stabiele’ factor : ligt ‘vast’ vanaf volwassen leeftijd 

• Het ontwikkelen van bepaalde competenties kan o.b.v. het 

IQ moeilijker. 

• D.m.v. het aanleren van technieken en het opbouwen van 

ervaring kunnen dergelijke competenties verder ontwikkeld 

worden, maar het vergt meestal meer energie en tijd. 

Factoren die bepalen in welke mate een competentie te 
ontwikkelen is bij iemand



3. Persoonlijkheid (‘zijn’)

• Eerder ‘stabiele’ factor, maar meer 

wendbaar dan intelligentie

• Ligt ‘vast’ vanaf volwassen leeftijd

• Zelfde aandachtspunten als bij 

‘intelligentie’

Factoren die bepalen in welke mate een competentie te 
ontwikkelen is bij iemand



4. Werkomgeving (‘mogen’)

• Een stimulerende werkomgeving is een belangrijke 

voorwaarde voor het ontwikkelen van competenties. 

• Hierbij speelt de (nieuwe) leidinggevende een 

cruciale rol omdat hij als coach kan optreden.

• Idealiter voert een medewerker een functie uit 

waarbij zijn talenten in de verf gezet worden.

Factoren die bepalen in welke mate een competentie te 
ontwikkelen is bij iemand



• Het heeL als doel het toekoms'g succes en lange termijn groei van de organisa*e te ondersteunen.

• De aanpak van het project kan verschillen van organisa*e tot organisa*e.

• Maar er wordt aangeraden om een aantal criteria te respecteren :

- Werk met competen-ecategorieën: kerncompeten-es, func-onele competen-es en technische competen-es

- Creëer voldoende draagvlak door het management en leidinggevenden te betrekken. 

- Wanneer je bedrijf een kleinere omvang hee?, kun je zelfs overwegen om de werknemers te betrekken bij het 

beslissingsproces.

- Maak gebruik van missie, strategie en bedrijfswaarden bij het vaststellen van de competen-es.

• Het resultaat leidt meestal tot het schrijven van een organisa*especifiek ‘competen'ehandboek’

(Kern)competenties bepalen: Een strategisch project 



Verschillende methodes met éénzelfde doel:
- Overzicht krijgen van de cruciale competen-es
- Omschrijving van de competen-edefini-e en gedragsindicatoren/niveaus per competen-e 

Methodes voor Competentiebepaling

Overzicht mogelijke methodes:
- Analyse missie, visie & waarden
- Functieomschrijving
- Competentiekaartjes 
- Expertsystemen: vragenlijsten 
- Panelgesprekken
- Consensusvergadering
- Interview: taken/verantwoordelijkheden vs succesvol/toekomstig gedrag 
- ‘Critical incident methode’: gedrag dat geleid heeft tot succes in de job 
- Differentiële analyse: verschil succesvolle & minder succesvolle 

functiehouders



Projectvoorbeeld
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• Stelt de organisatie in staat om met duidelijke competentieprofielen te werken voor rekrutering en

performance management.  

• Er zit veel kwaliteitsverschil tussen competentiehandboeken.

• Een degelijk competentiehandboek omvat volgende zaken: 

• Verschil tussen kerncompetenties en functionele competenties

• Verschillende competentieclusters

• Per competentie duidelijkheid m.b.t.: competentiedefinitie, overzicht verschillende gedragsniveaus, 

omschrijving per gedragsniveau, concrete gedragsindicatoren per niveau

• Conclusie: zonder competentiehandboek is het moeilijk om objectief te rekruteren en evalueren

Variatie in Competentiehandboeken en -modellen





Wat als je toch zonder competen6ehandboek dient te werken als 
assessor? 
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• Stem Sjdens de intake met de klant zo goed mogelijk af : funcSe, competenSes etc…

• Stel o.b.v. de gegeven informaSe zelf een competen5eprofiel op met definiSes en 
gedragsniveaus/indicatoren)

• Overloop dit met je klant
• In  belang van de klant om voor hetzelfde funcSe/rolprofiel telkens te werken met 

hetzelfde competenSeprofiel. 

• Stel de klant voor om te werken met een ‘white label’ competenSehandboek waaruit 
zij voor het AC tussen 5 à 8 competenSes kiezen die beoordeeld dienen te worden. 

• Idealiter geven zij zelf per competenSe het gewenste gedragsniveau (m.b.t. het 
competenSeprofiel)
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1. Verdieping in Competentiedenken
2. Gebruik & Interpretatie van AC tools 
3. Design van een nieuwe AC Case 
4. Voorbereiding van het AC
5. Tijdens het AC
6. Na(zorg van) het AC
7. Varianten op AC’s
8. Assessment Trends

Algemeen Overzicht
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2. GEBRUIK & INTERPRETATIE 
VAN ASSESSMENT TOOLS



GEBRUIK & INTERPRETATIE 
VAN ASSESSMENT TOOLS

1. Het diepte-interview



Het diepte-interview
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• Bijkomend ‘checkpoint’ m.b.t. gedrag geobserveerd tijdens assessment oefeningen 

• Percipieert de kandidaat zichzelf op dezelfde manier als de assessor en/of observatoren hem 
percipiëren? 
- Zoja: goed zelfinzicht en bepaald niveau van maturiteit  
- Zoniet: ‘blinde vlekken’ interessant voor ‘ontwikkelingspunten’ achteraf

• Bij overlopen van ‘talenten’, ‘valkuilen’ en ‘uitdagingen’ vragen aan kandidaat om 
voorbeelden te geven uit de assessment oefeningen ‘hebben we x of y tijdens de oefeningen 
kunnen observeren?

• Geeft bijkomende informatie uit de ‘diepere lagen’ cfr ijsbergmodel mogelijkheid om 
observaties uit assessment oefeningen te kaderen in breder perspectief van de algehele 
persoonlijkheid



• Variatie mogelijk - Afhankelijk van het gewenste format (afhankelijk van de wensen van de klant)

• Content = tijdsafhankelijk (bv. 45 minuten versus 1,5 u) 
- Meer tijd: diepgaander op zaken ingaan, meer voorbeelden vragen, meer linken met observaties tijdens 

het AC
- Minder tijd: keuzes maken m.b.t. wat je wil bevragen, focus op de essentie en ga daar dieper op in 

• Focus op persoonlijkheid

• Must-haves: belangrijke informatie over levensloop kandidaat, drijfveren/behoeften, motivatie voor de 
functie, talenten (valkuilen, uitdagingen, allergieën), persoonlijke waarden (& link met bedrijfswaarden), 
preferenties m.b.t. werkomgeving 

• Een diepte-interview volgt een minder specifieke gespreksstructuur dan het typische competentiegerichte 
interview, maar het is aan te raden om in te leiden o.b.v. meer algemene vragen 

• Maak tijd voor een introductie waarin je uitlegt hoe het interview kadert binnen het AC    

27

Het diepte-interview



• Om telkens een bepaald stramien in te bouwen is het handig als je beschikt over een document dat kan 
dienen als ‘interviewleidraad’

• Gebruikt het document als hulpmiddel voor jezelf, maar ga het niet te ‘le_erlijk’ gebruiken. Hou 
voldoende ruimte voor flexibiliteit en afwijkingen. Zoniet is de kans groot dat je ‘geforceerd’ overkomt. 

• In geval dat het nu3g kan zijn kan je bepaalde onderdelen delen met de kandidaat (bv. om een oefening 
te doen), maar overloop niet alles met hem. Dit kan immers suggererend werken, waardoor de kandidaat 
niet meer op authen*eke wijze zal antwoorden. 

• Een goede interviewer stelt open en indirecte vragen. Hij probeert in de gespreksflow te blijven en pikt in 
op wat de kandidaat zegt.  
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Het diepte-interview



Piramide Bateson/Dilts

ZINGEVING - Waar sta ik voor?

IDENTITEIT - Wie ben ik?

OVERTUIGINGEN - Wat geloof ik?

VAARDIGHEDEN - Wat kan ik?

GEDRAG - Wat doe ik?

OMGEVING - Waar ben ik?



Cardiogram van professionele leven



Behoeftenscan
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Behoeftenscan

1. Prestatiebehoefte = behoefte om opdrachten beter/meer efficiënt dan anderen te 

vervullen en zich te verbeteren

2. Affiliatiebehoefte = behoefte om warme, vriendelijke werkrelaties op te bouwen 

3. Invloedsbehoefte =  behoefte aan controle en invloed op het werk van anderen

4. Autonomiebehoefte = behoefte aan beslissingsvrijheid en zelfstandigheid



Omgevingsscan (Quinn)



Rollen (Quinn)



Flow Model
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Talenten



Kernkwadrant Ofman
Kwaliteiten vs Valkuilen
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⭐ Kernkwaliteit
Daadkracht

Valkuil🌪

Drammerigheid

Uitdaging"#$%&

Geduld

Allergie🦠

Passiviteit

Teveel van het goede

Teveel van het goede

Positief tegenovergesteldeNegatief tegenovergestelde



Temperamenten

« Hurry Up »"#$%

« Please Others »❤

« Be Strong »💪

« Be Perfect »🧩

« Try Hard »🚴



• Kunnen grote hoeveelheden werk verzetten

• Houden zich aan de afgesproken deadlines

• Hun energie bereikt een piek onder druk, doen dingen daarom soms op de laatste minuut

• Genieten van veel werk

• Had ik maar meer tijd…

• Werken zaken efficiënt, snel en binnen de kortste tijd af

• Hebben weinig voorbereiding nodig (en kunnen daardoor meer mensen zien)

• Durven mensen onderbreken of zinnen ‘afmaken’ als het voor hen te traag gaat

• Denken al aan het volgende punt, terwijl het huidige nog niet is afgerond

• Effectief als actie vereist is (« getting things done »)

• « Als je iets gedaan wilt hebben, geef het dan aan iemand met een ‘hurry up’ mentaliteit. 

Hurry Up



• Willen het anderen naar hun zin maken (ook zonder dat die erom vragen)

• Zijn heel goede teamleden

• Verklaren zich vrij snel akkoord; passen zich makkelijk aan…

• Vragen niet zo snel ‘verzoeken’ aan anderen

• Hebben interesse voor anderen

• Denken erover na wat anderen willen en zorgen voor hen

• Zijn empathisch en begripsvol - Hebben een grote intuïtie

• Hebben oog voor alle mogelijke signalen die anderen uitzenden (bv. lichaamstaal)

• Knikken en reageren met mimiek als ze door anderen worden aangesproken 

• Moedigen harmonie binnen de groep aan

• Moedigen stillere leden aan om hun zegje te doen

Please Others



• Blijven kalm onder druk - krijgen er net meer energie door

• Blijven logisch denken, zelfs als anderen paniekeren

• Behouden hun cool, al al lopen hun emoties wel op… 

• Kunnen gemakkelijk emotioneel afstand nemen in moeilijke situaties

• Kunnen efficiënt omgaan met mensen die boos of overstuur zijn

• Zijn in staat «onplezierige» beslissingen te nemen

• Zijn zelf niet snel ‘gekwetst’

• Leggen veel druk op zichzelf, hebben een sterk ontwikkeld plichtsgevoel

• Werken gestadig door, zelfs aan vervelende opdrachten

• Geven eerlijke feedback en constructieve kritiek

• Hebben een stabiel humeur

• Vragen niet snel hulp, willen zelf ‘copen’ met de dingen

Be Strong



• Zijn op zoek naar de perfectie

• Zijn kritisch naar zichzelf toe (ook al verliep het positief)

• Hebben vrij hoge verwachtingen naar anderen, en zien fouten snel

• Maken geen fouten, en zoeken ook naar correct taalgebruik

• Alles moet juist zijn van de eerste keer

• Leveren accuraat en betrouwbaar werk, conscientieus

• Kijken alle feiten na, bereiden alles grondig voor en hebben oog voor het kleinste detail

• Zoeken makkelijk naar ‘verbeteringen in hun werk’ (high standards)

• Zijn goed georganiseerd

• Zijn vooruitziend

• Hebben alternatieve plannen klaar wanneer iets mislukt

Be Perfect



• De zaken enthousiast aanpakken/opstarten maar moeilijk afwerken

• Hoogste energie wanneer er zich iets nieuws aanbiedt

• Kunnen veel tijd in de dingen investeren, hebben er energie voor

• Zijn populair bij klanten en collega’s; nemen vrijwillig nieuwe taken aan en krijgen daardoor appreciatie 
van hun managers

• Gaan alternatieven aflopen alvorens van start te gaan

• Schenken aandacht aan alle aspecten van een taak, zelfs die die door anderen over het hoofd worden 
gezien

• Brengen bij de opstart van een project alle consequenties en mogelijke verwikkelingen in kaart

• Neiging om hun boodschap nog eens te herhalen als ze vermoeden dat deze niet (helemaal) is 
overgekomen

• Geneigd om de dingen ‘zwaarder’ te nemen dan ze zijn; kunnen wel eens ‘puffen

Try Hard



Eenvoud Samenwerking
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Minder belangrijk Belangrijk Heel belangrijk

Persoonlijke Waarden



Leider

Team Omgeving

Zijn

KunnenWillen

Mickey Mouse 
Leiderschapsmodel



GEBRUIK & INTERPRETATIE 
VAN ASSESSMENT TOOLS

1. Het diepte-interview
2. Intelligentietesten



Intelligentietesten

49



• Geven informatie over deelfacetten van de intelligentie (numeriek, abstract of verbaal 

redeneervermogen).

• Intelligentie/Redeneertesten zijn generalistische testen die voor elk type functie(niveau) en profiel 

gebruikt kunnen worden. Intelligentie is immers altijd en overal van toepassing. 

• Intelligentie/Redeneertesten hebben echter een beruchte reputatie en vele kandidaten ervaren ook een 

(grote) angst bij deze testen. 

• Intelligentie/Redeneertesten worden voornamelijk gebruikt om te kijken of kandidaten een bepaalde lat 

halen (het minimum vereiste redeneerniveau m.b.t. een bepaalde functie/rol). 

• Vroeger werd IQ vooral gezien als je ‘aangeboren leervermogen’…

Intelligen6etesten



• Tegenwoordig wordt dit meer en meer beschouwd als iets dat niet ‘in steen gebeiteld’ staat. Ook wordt er 

meer onderzoek gedaan naar de invloed van omgevingsfactoren zoals bv. opvoeding en onderwijs. 

Intelligentie wordt ook vaker benaderd als iets dat je doorheen je leven verder kan ontwikkelen. 

Intelligentie zou daarom niet enkel het aangeboren leervermogen in kaart mogen brengen, maar ook de 

vaardigheden en kennis opgedaan o.b.v. ervaring etc. 

• Het behaalde resultaat wordt vergeleken met de resultaten van de ‘normgroep’: een statistisch 

voldoende grote groep mensen die dezelfde achtergrond hebben qua geslacht, leeftijd en opleiding. 

Dankzij deze vergelijking kan er een uitspraak gedaan worden over de behaalde score van de kandidaat. De 

resultaten zijn daarom een goede, richtinggevende inschatting zijn van het redeneervermogen. Maar ze 

blijven een vergelijking en dus geen absolute meting.

Betrouwbaarheid van Intelligentietesten



• Het gemeten niveau zou gaan om een ‘momentopname’ : wie ziek is, of slecht geslapen heeft zou lager 

kunnen scoren. Hetzelfde geldt voor iemand die zich om de een of andere reden slecht kan concentreren 

(ADD of ADHD). 

• De score van een intelligentietest zou gemanipuleerd kunnen worden : oefenen zou de score ten onrechte 

positief kunnen opkrikken.

Betrouwbaarheid van Intelligentietesten



• Hoe doorslaggevend zijn de resultaten? : deze geven een grote hoeveelheid aan informatie m.b.t. hoe de 

aangeleerde kennis op het vlak van getallen, woorden en figuren van de kandidaat is. Het belang van deze 

facetten van kennis is echter verschillend per functie. 

• Redeneertesten blijken de beste, maar geen exclusieve voorspeller te zijn van het presteren in een job : 

over het algemeen wordt een percentage van 45% gevonden qua verband tussen redeneervermogen en 

succes in toekomstige functies. Dit betekent dat er een zeker verband bestaat, maar eveneens dat deze 

samenhang niet voldoende is om een voorspelling te kunnen maken. M.a.w., redeneertesten geven 

slechts een bepaald facet van de sollicitant weer 

Betrouwbaarheid van Intelligentietesten

53



• Score is niet absoluut maar een vergelijking met een bepaalde normgroep.  

• Intelligen8e is slechts een onderdeel binnen het volledige competen8edenken

• Intelligen8e kan breder benaderd worden dan louter IQ

• Belangrijk om zich niet enkel te baseren op de resultaten van intelligen8etesten maar deze 

te combineren met resultaten uit andere oefeningen en tools 

• Accredita8e of opleiding rond interpreta8e van dergelijke tools is aangewezen

Interpretatie van Intelligentietesten
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GEBRUIK & INTERPRETATIE 
VAN ASSESSMENT TOOLS

1. Het diepte-interview
2. Intelligentietesten
3. Persoonlijkheidsvragenlijsten
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Persoonlijkheidsvragenlijsten



• Voordeel is dat het een generalis'sche 

vragenlijst is die door iedereen kan ingevuld 

worden. 

• Er bestaat veel discussie over de validiteit van 

dergelijke testen : de meest betrouwbare zijn de 

testen die terugvallen op het ‘Big 5’ model.

• Verschillende soorten: OPQ, Neo PI-R, PFPI  

Persoonlijkheidsvragenlijsten



• Ze geven bijkomende info over de persoonlijkheid 

van de kandidaat en de perceptie van zijn eigen 

identiteit 

• Ze kunnen - net zoals het interview - gebruikt 

worden als (extra) ‘checkpoint’: 

- in hoeverre komt de perceptie van de kandidaat overeen met de 

observaties uit het AC? 

- In hoeverre kent hij zichzelf en is er bv. sprake van bepaalde blinde 

vlekken (interessant in kader van de verdere ontwikkeling van de 

kandidaat)? 

Persoonlijkheidsvragenlijsten



• Een persoonlijkheidsvragenlijst peilt naar de manier waarop een kandidaat zichzelf ziet en wat hem 

daarbij typeert : het is dus geen objectieve weergave van de werkelijkheid! Bovendien beschikken vele 

mensen over een onvoldoende goede zelfkennis waarbij ze hun sterke punten of ontwikkelpunten gaan 

over – of onderschatten. 

• De score van de test kan vrij makkelijk gemanipuleerd worden omdat de kandidaat zich beter wil 

voordoen dan hij is (bv. sociaal correct antwoorden) : In sommige testen (zoals de OPQ) kan de consistentie 

echter ook gemeten worden. 

Betrouwbaarheid van Persoonlijkheidsvragenlijsten



• De mate waarin de resultaten van dit type test relevant zijn en een goede voorspeller zijn voor het 

presteren in een job hangt dus af van subjectieve factoren zoals de mate van zelfkennis en eerlijkheid van 

de kandidaat. 

• Persoonlijkheid is slechts een onderdeel binnen het volledige competentiedenken

• Belangrijk is om zich niet enkel te baseren op de resultaten van persoonlijkheidsvragenlijsten maar deze te 

combineren met andere oefeningen en tools 

• Accreditatie of opleiding rond interpretatie van dergelijke tools is aangewezen

Interpretatie van Persoonlijkheidsvragenlijsten
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GEBRUIK & INTERPRETATIE 
VAN ASSESSMENT TOOLS

1. Het diepte-interview
2. Intelligentietesten
3. Persoonlijkheidsvragenlijsten
4. Persoonlijkheidstypes



Uitgebreidere persoonlijkheidstypologieën uit de ‘pseudowetenschap :

• Gebaseerd op de ideeën van Jung: 

o Insights Discovery : ‘de 4 kleurentypes’ 

o MBTI of Myers-Briggs Type Indicator : 16 persoonlijkheidstypes

• Enneagram : 9 persoonlijkheidstypes

Persoonlijkheidstypes
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Insights
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Insights
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Insights



MBTI
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MBTI
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MBTI
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Enneagram



Betrouwbaarheid van persoonlijkheidstypes
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• ‘Pseudowetenschap’ : NIET evidence-based maar worden wel als vaak als ‘waarheid’ en autoriteit 

aanzien binnen het HR domein 

• ‘Populaire’ tools : Vaak gebruikt binnen organisaties 

• Grootste ‘probleem’ : Kunnen leiden tot ‘hokjesdenken’. M.a.w. grote kans op redeneerfouten en bias

• Ze geven bijkomende info over de persoonlijkheid van de kandidaat en de perceptie van zijn eigen 

identiteit 

• Ze kunnen - net zoals het interview / persoonlijkheidsvragenlijsten  gebruikt worden als (extra) 

‘checkpoint’



• De mate waarin de resultaten van dit type test relevant zijn en een goede voorspeller zijn 

voor het presteren in een job hangt af van subjec*eve factoren zoals de mate van zelsennis 

en eerlijkheid van de kandidaat. 

• Persoonlijkheid is slechts een onderdeel binnen het volledige competen*e denken 

• Belangrijk is om zich niet enkel te baseren op de resultaten van 

persoonlijkheidsvragenlijsten maar deze te combineren met andere oefeningen en tools 

• Accredita*e of opleiding rond interpreta*e van dergelijke tools is aangewezen

Interpretaties van persoonlijkheidstypes
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GEBRUIK & INTERPRETATIE 
VAN ASSESSMENT TOOLS

1. Het diepte-interview
2. Intelligentietesten
3. Persoonlijkheidsvragenlijsten
4. Persoonlijkheidstypes
5. Nog enkele andere testen



Nog enkele andere testen…
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Flow Test

• Concept uit de posi'eve psychologie, waarvan Mihaly

Csikszentmihalyi is belangrijkste grondlegger is.

• Vanuit het Flow model worden acht emo'onele 

gemoedstoestanden waarin iemand kan verkeren (zie 

ateelding).

• In het flow model wordt de emo*onele toestand 

weergegeven, waarin iemand zich kan bevinden 

gedurende het uitvoeren van een taak of ac*viteit. Dit 

gebeurt aan de hand van de twee wegingsfactoren 

“uitdaging” (challenge level) en “vaardigheid” (skill

level), die tegen elkaar worden uitgezet.  



• Flow is optimale verhouding tussen vaardigheden 

en uitdagingen.

• Het Flow model is vooral interessant om te 

gebruiken bij varianten van assessments zoals bv. 

in een development center, learning center of 

orientation center.

Flow Test
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Nog enkele andere testen…

• Wanneer je als leider onder druk staat wordt de 
lijn tussen sterktes en zwaktes minder helder.

• Donkere trekjes van een persoonlijkheid steken 
de kop op. Het kan carrieres en bedrijven in het 
uiterste geval doen ontsporen.

• Met deze test ontdekken de deelnemers de ‘dark’ 
side van hun Force en hoe ze elkeen op de rails 
kunnen blijven.
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Hogan Development Survey
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1. Verdieping in Competentiedenken
2. Gebruik & Interpretatie van AC tools 
3. Design van een nieuwe AC Case 
4. Voorbereiding van het AC
5. Tijdens het AC
6. Na(zorg van) het AC
7. Varianten op AC’s
8. Assessment Trends

Algemeen Overzicht
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3. DESIGN VAN EEN NIEUWE AC CASE



1. Functieanalyse

2. Afstemmen
competenties-oefeningen

3. Genereren van ideeën

4. Evaluatie van de ideeën

5. Schrijven van de oefening

6. Scoren/calibreren

7. Pilootfase

8. Evaluatie van de oefening

Projectfasen



1. Functieanalyse  

2. Afstemmen competenties-oefeningen

3. Genereren van ideeën: 

- In deze fase heeft de assessor de ‘architect’ rol en luistert hij naar wat de klant zoekt. 

- Het is essentieel dat het HR en de business betrokken wordt

- O.b.v. de context (bv. sector, …) van de klant denken de assessoren na over een mogelijke case (fictieve organisatie 

met bijhorende personages en situaties)

- De AC case dient volgende zaken te weerspiegelen : de visie, missie, doelstellingen van de klant, de bedrijfscultuur, 

de verschillende competentieprofielen 

Design van een nieuwe AC Case
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4. Evaluatie van de ideeën: 

De ideeën worden doorsproken worden met de klant en o.b.v. input aangepast (en indien nodig opnieuw 

besproken)

5. Schrijven van de oefening: 

- De ideeën worden concreet verwerkt tot een case met bijhorende personages / rollen en scenario’s voor oefeningen 

en rollenspelen.

- Hierbij dient rekening gehouden te worden met de kwaliteitsnormen!

Design van een nieuwe AC Case
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6. Scoren/calibreren: 

- Voor elk functieprofiel wordt een competentieprofiel opgemaakt (o.b.v. competentiehandboek) waarbij 

competenties gelinkt worden aan oefeningen in een competentiematrix  (met min. 2 meetpunten per competentie)

- Dit wordt gedaan bij voorkeur gedaan voor elk mogelijk competentieprofiel.

7. Pilootfase: 

1e tests met de case en bijhorende oefeningen op diverse competentieprofielen – klant observeert.

8. Evaluatie van de oefening: 

Na de 1e tests volgt een evaluatie samen met de klant en op basis daarvan kan er verder gefinetuned worden om 

dan te ‘landen’ bij de uiteindelijke finale case.

Design van een nieuwe AC Case
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Design van een nieuwe AC Case 
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• Belangrijke bijkomende stappen die NIET vergeten mogen worden:
- Designen van een handleiding voor assessoren en observatoren voor elk 

competentieprofiel en de daarbij horende oefeningen  
- Training van co-assessoren en observatoren 
- Opfrissing van de case om de x aantal jaar 

• Denk eraan dat de nieuwe AC Case : 
- Diversiteit en inclusiviteit bevordert 
- Een eerlijk selectieproces bevordert





1. Verdieping in Competentiedenken
2. Gebruik & Interpretatie van AC tools 
3. Design van een nieuwe AC Case 
4. Voorbereiding van het AC
5. Tijdens het AC
6. Na(zorg van) het AC
7. Varianten op AC’s
8. Assessment Trends

Algemeen Overzicht
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4. VOORBEREIDING VAN EEN AC



Door eerst en vooral het AC te kaderen als onderdeel van het rekruteringsproces

Draagvlak & betrokkenheid genereren



• Owner: HR departement (Recruitment!)

• Betrokkenen: Line manager(s) & HR BP of HR 
Manager zijn jouw belangrijkste sponsors!

• Belang van de intake!

• Kwaliteit van de intake

• Omgaan met weerstand als assessor

91

Draagvlak & betrokkenheid genereren
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• Tijdens de voorbereidingsfase is het jouw rol als assessor om de klant door het gehele 

voorbereidingsproces te gidsen. 

• Dit begint vanaf de intake of de eerste kennismaking met de klant. De intake is cruciaal omdat deze de 

basis legt voor het design van het assessment center.

• In deze fase is het essentieel om aan te voelen hoeverre er draagvlak is voor het AC en de klant gerust te 

stellen door eventuele vragen te beantwoorden en bijkomende informatie te geven over het verloop van 

het AC. 

Rol als Assessor tijdens de voorbereiding
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Proces flow 

1. Intake met klant
2. Opstellen competentiematrix
3. Keuze van de case
4. Bepalen van de oefeningen
5. Bepalen van de tools 
6. Opmaak van de dagplanning
7. Praktische afspraken
8. Materiaal
9. De case in de vingers krijgen
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• Het intake gesprek is vaak de eerste kennismaking met de betrokkenen partijen voor het assessment center, 

meestal HR en de line manager(s).

• Tijdens de intake dien je als assessor de vraag van de klant en de nood hierachter duidelijk naar boven te krijgen. 

Dit doe je door het inwinnen van de belangrijkste info.

• Essentiële informatie die je nodig hebt voor het design van het assessment center: Informatie m.b.t. context en 

functieprofiel  om zo samen het competentieprofiel op te stellen. O.b.v. het competentieprofiel wordt er een keuze 

gemaakt qua case en oefeningen. Deze worden geïntegreerd in een dagplanning. 

• Na de intake werkt de assessor een eerste voorstel uit m.b.t. design van het AC dat hij ter validatie aan de klant 

voorlegt tijdens een volgend gesprek. Tijdens deze meeting kunnen wederzijdse verwachtingen afgestemd worden 

m.b.t. rolverdeling tijdens het AC en verdere (praktische) afspraken gemaakt worden.

1. De intake
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Biedt een visuele weergave van het beoogde competentieprofiel en bijhorende oefeningen & tools. 
Elke competentie dient minimum 2x gemeten te worden.

2. Opstellen competentiematrix
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• O.b.v. de context van de klant werk je met een op maat gemaakte case of kies je voor een andere case die 

ook voor andere klanten gehanteerd wordt. 

• Ideaal is dat er met op maat gemaakte case gewerkt wordt omdat deze volledig aansluit op de context en 

werkomgeving van de klant, wat de kandidaat een realistischer beeld geeft van zijn toekomstige rol. 

• Dit is uiteraard niet altijd mogelijk. In dat laatste geval zal vooral de keuze van de juiste rol en oefeningen

m.b.t. het gewenste competentieprofiel doorwegen. 

3. Keuze van de case
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• Realiteitswaarde: keuze voor oefeningen die functierelevant zijn.

- Bv. Voor een kandidaat die solliciteert voor een team leader rol wordt gekozen voor een rollenspel ‘leidinggevende & medewerker’.

• De beoogde competentie moeten geobserveerd kunnen worden : is de oefening in staat om het gedrag

uit te lokken dat beoordeeld dient te worden?

- Bv. Interactieve competenties zoals ‘communicatie - en presentatievaardigheden’ kunnen worden gemeten aan de hand van 

analyse – en presentatieoefening.

- Bv. Conceptuele of meer zakelijke competenties zoals ‘analytisch denken’ of ‘proactiviteit’ kunnen worden gemeten aan de hand 

van een in basket oefening. 

4. Selectie van de oefeningen
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• Postbakoefening

• Analyse – en presentatieoefening

• Rollenspel

• Case Study

• Groepsoefening

Overzicht mogelijke AC oefeningen



• Wanneer gebruiken ? De postbakoefening kan voor het assessen van alle profielen ingezet 

worden en is dan ook een klassieker binnen het AC. 

• Welke competenties meten? Het is de ideale oefening om zeer uiteenlopende competenties 

te beoordelen. Het gaat hier vooral om competenties die meer vertellen over de manier van 

werken en aanpak van de kandidaat, zoals: 

Postbakoefening
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• Proactief handelen 

• Plannen & Organiseren

• Change management 

• Analyseren

• Conceptueel deken 

• Resultaatsgerichtheid
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Postbakoefening
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Aandachtspunten voor de assessor

• Assessor neemt rol van leidinggevende op zich. Het gaat dus om een andere vorm 
van ‘challengen’ dan tijdens een klassiek rollenspel.
• Het is minder evident om case ‘in de vingers’ te krijgen want het gaat om veel info. Als 

assessor heb je er dus baat bij om een goede samenvatting te maken of is het gebruik 
van een assessor handleiding aanwezen.
• Voorzie voldoende tijd in de planning voor de voorbereiding (deze neemt makkelijk 

1.5 u tijd in beslag!)
• Door de aard van de oefening hebben sommige kandidaten die trager werken niet 

genoeg tijd om de case in de vingers te krijgen, waardoor je bv. niet alle topics uit de 
case aan bod kan laten komen. Als assessor dien je hier flexibel op in te spelen. 



Postbakoefening
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Aandachtspunten voor de assessor

• De duurtijd van de oefening is langer dan gemiddeld (vaak 45 min),  als assessor heb 
je veel informatie te registreren en nota’s te verwerken. Het is dus extra belangrijk 
om efficiënt te noteren om achteraf tijd te besparen!
• Besteed zeker ook aandacht aan de manier waarop de kandidaat zich voorbereid 

heeft. De voorbereiding bevat immers essentiële info. Vraag na hoe de kandidaat zich 
voorbereid heeft en analyseer kladnota’s.
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• Wanneer gebruiken ? De analyse-en presenta*eoefening wordt minder vaak ingezet dan 

een klassieke postbakoefening, omdat de oefening niet voor elk profiel even relevant is. 

Vaak wordt in deze oefening verder gebouwd op de postbakoefening. Deze kan hier ook mee 

gecombineerd worden. 

• Welke competen'es meten? Dit type oefening kan ingezet worden om verscheidene 

competen*es te evalueren, maar leent zich uitermate voor beoordeling van bepaalde 

communica*e – en soL skills, zoals:

Analyse – en Presentatieoefening
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• Assertiviteit

• Communicatie 

• Overtuigingskracht

• Veerkracht

• Zelfvertrouwen
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Analyse– en Presentatieoefening
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Aandachtspunten voor de assessor

• Assessor neemt rol van higher management (bv. CEO) in. Hij dient dus op een hoger niveau 
te ‘challengen’ dan tijdens een traditionele postbakoefening. 

• De oefening is minder makkelijk te 'controleren' want de antwoorden van de kandidaat zijn minder 
voorspelbaar. Flexibiliteit is hier dus ook zeker aan de orde.

• Maak als assessor niet de fout om te veel op de lay-out van de presentatie te focussen wanneer er bv. 
met een PPT presentatie gewerkt wordt*. Geef eveneens mee aan de kandidaat dat de oefening niet 
om de lay-out draait.

• Timing is essentieel en een grote uitdaging bij dit type oefening! Wijs de kandidaat erop om zijn 
presentatie  beknopt te houden zodat er nog voldoende ruimte is voor Q&A. Voorzie hiervoor 
minstens 15 minuten.

• Planningsgewijs is het aangeraden om 1u tot 1,5 u te voorzien voor de voorbereiding . Afhankelijk van 
het feit of de oefening op zich staat of gecombineerd wordt met de postbakoefening dient de tijd in de 
dagplanning aangepast te worden. 



Analyse– en Presentatieoefening
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Aandachtspunten voor de assessor

Focus op het geheel en niet alleen op de content van de presentatie (‘what’):
o onderbouwt de presentatie het verhaal van de kandidaat ? 
o hoe vertelt de kandidaat het verhaal (verbaal en non-verbaal)?
o waarop legt hij de focus?
o heeft hij aandacht voor de ‘why’? 
o is de presentatie afgestemd op het doelpubliek? 
o waarop heeft de kandidaat zijn voorgaande analyse gebaseerd?
o is zijn focus vooral operationeel of ook op lange termijn gericht (visie)?  
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• Wanneer gebruiken? Het rollenspel is een klassieke AC oefening, maar is niet voor elk profiel 

even relevant. Het voordeel is dat het rollenspel aan het profiel van de kandidaat kan 

aangepast worden. Er bestaan verschillende soorten rollenspelen, bv. rollenspel met een 

medewerker, klant, leverancier, ...

• Welke competenties meten? Afhankelijk van het type rollenspel zal er dus meer of minder 

ingezet worden op leidinggevende of klantgerichte competenties. Typisch worden tijdens het 

rollenspel ook bepaalde soft skills geobserveerd. 

Rollenspel
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Voorbeelden van specifieke leidinggevende competenties: 
• Teamleiderschap

• Directief leiderschap

• Coachend leiderschap

Voorbeelden van specifieke klantgerichte competenties: 
• Synergieën creëren 

• Klantgerichtheid 

Voorbeelden van soft skills :
• Empathie

• Integriteit

Rollenspel
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• Er zijn verschillende soorten rollenspelen.
- De twee meest voorkomende gesprekken zijn het managementgesprek (gesprek tussen leidinggevende en medewerker) en het 

klant/leveranciersgesprek.
- Een variant op het managementgesprek is een gesprek met een projectmedewerker (bv. een projectmanager spreekt met iemand 

van het projectteam, iemand waaraan hij niet rechtstreeks leiding geeft).

• Bij het managementgesprek is de kandidaat de leidinggevende en de rollenspeler zijn medewerker.
- Mogelijke gespreksonderwerpen : de werknemer moet op zijn/haar gedrag aangesproken worden, de werknemer moet 

gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen of de werknemer moet een opdracht opvoeren waar hij/zij geen zin in 
heeft.

- De rollenspeler brengt vaak de kandidaat in een lastige situatie, waaruit die zich moet zien te redden.

• Het klant/leveranciersgesprek dient om de commerciële vaardigheden of stakeholder management vaardigheden te 
testen. De kandidaat dient een gesprek moet houden met een interne of externe klant of stakeholder, gespeeld door 
de rollenspeler.

- Mogelijke gespreksonderwerpen: prijs/kwaliteit verhoudingen, leveringstermijnen, ontevredenheid over een product of de 
dienstverlening.

- Wat er van de kandidaat verwacht wordt, is dat hij/zij de klant/leverancier/stakeholder tevreden stelt, maar dat hij/zij hierbij
uiteraard ook niet 'all the way' gaat.

Soorten Rollenspelen
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Rollenspel
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Aandachtspunten voor de assessor

• Planningsgewijs volstaat een half uur voorbereiding. Het rollenspel zelf duurt meestal ook niet meer dan een 
half uur.

• Een rollenspel kan alle kanten opgaan en de aanpak ervan hangt vooral af van de stijl van de kandidaat. Ook 
hier is het dus weer belangrijk om jezelf als assessor flexibel op te stellen. Belangrijk is wel om de 3 fases te 
respecteren.

• Een assessor handleiding kan handig zijn omdat hierin specifieke instructies voor de assessor kunnen staan 
i.v.m. het spelen van de rol, maar ook om te checken of de kandidaat de tegenpartij voldoende challenge
biedt of in de positieve zin de dingen benadert. 

• Een positief of negatief eindoordeel hangt van de bereikte resultaten bij de tegenpartij. 
• Soms worden er voor dit type oefening duidelijke instructies gegeven, maar soms worden er helemaal geen 

instructies gegeven en is de kandidaat volledig vrij om te bepalen hoe hij het rollenspel aanpakt. In dat 
laatste geval hangt het eindoordeel ook samen met de vooropgestelde doelstellingen van de kandidaat. 
Deze dienen dus wel nagevraagd te worden voordien of achteraf. 

• Combinatie van rollenspeltechnieken en efficiënt noteren vraagt veel oefening. Werken met observatoren 
maakt het werk van de assessor iets ‘lichter’.
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• Wanneer gebruiken? Een case study focust op een specifiek organisatieprobleem en wordt binnen een 
AC eerder op zeldzame basis ingezet omdat het zich meer leent voor een ‘expert’ rol. Bovendien staat de 
case study op zich en maakt deze dus geen onderdeel uit van de assessment case.  

• Voordelen van het gebruik van de case study?
o Door de hoge mate van flexibiliteit kan er 100% op maat van het gewenste profiel gewerkt worden.
o Een case study laat ook toe om technische competenties te assessen. Deze dienen dan wel geobserveerde te 

worden door de toekomstig leidinggevende of een andere expert en dus niet door de assessor.

• Aandachtspunten voor de assessor: 

• Je hebt de case als assessor minder goed ‘in de vingers’ omdat deze geen deel uitmaakt van de AC case 

• In samenwerking met de betrokken partijen dient een objectief scoringssysteem dient ontwikkeld dient 
te worden. M.a.w. de voorbereidingsfase neemt meer tijd in beslag dan bij een normaal AC.

• Alignering met de klant is dus key om het AC goed te laten verlopen.  

Case study
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• Maakt geen deel uit van de portfolio van standaard assessment oefeningen. Het gaat hier meestal om een organisatie 

specifiek probleem dat in groep dient aangepakt en opgelost te worden.

• Wanneer gebruiken? Een groepsoefening wordt meestal ingezet voor het assessment van een hoog volume van 

kandidaten met een gelijkaardig profiel die solliciteren voor dezelfde functie, bv. young graduate bootcamps. 

• Voor welke competenties?

o Focus op competenties varieert afhankelijk of er gewerkt wordt met of zonder 'toegewezen rollen'.

o Specifieke focus mogelijk op bepaalde competenties zoals leiderschapsvaardigheden en teamwerking (gedrag in groep 

observeren)

Groepsoefening
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Groepsoefening
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Aandachtspunten voor de assessor

• Aantal kandidaten beperken (4 tot 8 kandidaten is ideaal)

• Afspraken maken over 'toegewezen' of 'niet-toegewezen' rollen 
• Voldoende tijd voorzien in planning 

• Keuze maken om voorbereiding al dan niet mee volgen 
• Meerdere assessoren en observatoren zijn nodig

• Maak duidelijke afspraken omtrent welke assessor / observator welke kandidaten zal 
observeren (voor en tijdens de oefening). Limiteer het aantal kandidaten per assessor 
of observator.

• Kijk zowel naar individueel gedrag als naar groepsdynamiek! (welk volgt waarop?)
• Kijk ook naar introverte kandidaten!



Voorbeeld
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5. Selectie van de tools

• In de meeste gevallen wordt er ook nog gewerkt met 
andere tools. 

• Dit omdat de oefeningen vooral focussen op observaties 
van gedrag. Deze maken de mate waarin de kandidaat 
beschikt over bepaalde competenties zichtbaar maakt. 

• Maar assessment oefeningen zeggen veel minder over 
de intelligentie, persoonlijkheid, overtuigingen, 
identiteit en waarden van een persoon. 

• Deze kunnen wel d.m.v. andere bijkomende tools in 
kaart gebracht worden. 
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5. Selec6e van de tools
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Overzicht van mogelijke bijkomende tools: 

1. Diepte-Interview 
2. Redeneer/Intelligentietesten 
3. Persoonlijkheidsvragenlijsten 
4. Uitgebreide persoonlijkheidstesten (Insights, MBTI, Enneagram, … ) 
5. Andere types testen (Hogan development survey, flow test)  



6. Dagplanning
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Voor welke zaken dient er in de dagplanning tijd voorzien te worden?

• Introductiemoment assessor – kandidaat: Tijd voor 'expectation check', uitleg planning, uitleg m.b.t. case 
en oefeningen (15 à 30 min max)

• Closingmoment assessor – kandidaat (+ - 15 min) 
• Tijd voor breaks & lunchpauze afhankelijk van de dagplanning
• Eventueel tijd voorzien voor briefing van de klant (observatoren en andere betrokkenen) (+ -15 min)

• Eventueel tijd voorzien voor debriefing van de klant door assessor (15 à 30 min)
• Min. 2 AC oefeningen tussen kandidaat en assessor (per oefening 30 à 45 min voorzien)
• Voldoende voorbereidingstijd voor elke oefening voorzien (Tussen 30 (rollenspel) à 90 min 

(postbakoefening))
• Tijd voor het invullen van andere testen indien niet mogelijk om vooraf te laten invullen (+- 20 min per 

test)
• Tijd voor diepte-interview met de assessor (45 à max 90 min)



Opmaak dagplanning
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Tips & Tricks 

• Probeer de planning zo ‘lean’ mogelijk te maken, zowel voor jezelf als assessor (betere 
focus) als voor de kandidaat in kwestie : een AC vraagt heel wat energie en 
prestatievermogen dus alles wat vooraf kan plaatsvinden of voorbereid kan worden ook 
best zodanig plannen. 

• Hou natuurlijk rekening met het ‘format’ en de voorkeuren van de klant, maar probeer 
toch ook te adviseren en te optimaliseren waar mogelijk .



Datum Kandidaat 
09u00 Introductie
09u15 Voorbereidingstijd In Basket
09u30
09u45
10u00
10u15
10u30
10u45 In Basket
11u00
11u15
11u30 Voorbereidingstijd rollenspel
11u45
12u00 Rollenspel
12u15
12u30 Lunch
12u45
13u00
13u15
13u30 Interview
13u45
14u00
14u15
14u30
14u45
15h00 Closing
15h15
15h30 Debriefing Observatoren

Voorbeeld dagplanning



• In het algemeen wordt aangeraden om redeneertesten voor het AC te laten invullen gezien ze voornamelijk als doel 

hebben om te checken of de kandidaat de lat haalt of niet. 

• Logischerwijze en praktisch gezien worden alle types testen best voor de dag van het AC ingevuld. De resultaten 

worden dan bezorgd aan de assessor voor de dag van het AC of de dag zelf van het AC.

• Een eerste competentiegericht interview en managementinterview laat je best plaatsvinden voor het AC omdat het 

bv. uitsluitsel bieden rond motivatie en ambities van de kandidaat (liggen deze in lijn met de voorgestelde functie of 

niet) en om al een eerste beeld te krijgen van sterktes en zwaktes. Een meer uitgebreid diepte-interview kan dan bv. 

plaatsvinden op de dag van het AC zelf.

Integratie van AC Tools in de planning





Case
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• Postbakoefening 

• Analyse-en presentatieoefening

• Rollenspel medewerker

• Rollenspel interne klant

Mogelijke oefeningen

131



• Briefing klant: de dag van het AC zelf of vooraf?

• Debriefing klant: de dag van het AC zelf (na elke oefening en/of op einde van de dag) of de 
dag nadien?
o voordeel: assessor heeft meer tijd om eerste impressies te verwerken tot een geïntegreerd positief 

of negatief advies

o nadeel: informatie is ‘minder vers’, zowel bij assessor als bij observatoren

• Ontvangst kandidaat: wie ontvangt de kandidaat op dag van het AC? HR of de assessor zelf? 
Wie is er eventueel als back-up aanwezig?

• Voorzien van voldoende rustpauzes voor kandidaat en assessor heeft heel wat voordelen:
o positief effect op mentale frisheid van zowel kandidaat als assessor

o meer tijd voor assessor om tussendoor reeds notities verder te verwerken 

7. Praktische afspraken
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• Lunchafspraken

• Welk materiaal wordt door wie voorzien?

• Is er een back-up voor de observatoren?

• Afspraken m.b.t. privacy / discretie

• Timing:
o Respect voor de timing van de dagplanning 

o Voorzien van extra marge in de planning

7. Prak6sche afspraken
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8. Materiaal

• Voor de kandidaat 

• Voor de assessor

• Voor de observatoren (klant)
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• Als assessor dien je de case zo goed mogelijk in de vingers te krijgen. Dit kan 
enkel door een goede voorbereiding. 
• Dit zal ervoor zorgen dat je tijdens de oefeningen zelf zoveel mogelijk in de 

gespreksflow kan blijven en daardoor beter de observaties kan ‘capteren’ en 
registreren. 
• Let op! Dit is niet hetzelfde als de case ‘vanbuiten’ leren. 
• Dit is niet evident want: 
o elke kandidaat heeft een eigen unieke individuele aanpak  

o er bestaat niet één positieve of negatieve outcome

o het gaat meer over de manier waarop de kandidaat nadenkt of iets aanpakt dan om het 
antwoord dat hij geeft 

9. Jezelf de case eigen maken
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• Maak gebruik van een assessor handleiding indien mogelijk
• Maak een samenva;ng per oefening 
• Denk na over wat mogelijke ‘aanpakken’ kunnen zijn en maak een checklist 

van posi8eve en nega8eve indicatoren die erop duiden of de kandidaat een 
goede of minder goede aanpak heeG van de case 

• Informeer je bij ervaren assessoren i.v.m. de case of oefen vooraf met een 
collega

• Kilometers op de teller zorgen ervoor dat je als assessor zelfzekerder wordt 

Jezelf de case eigen maken
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Moeilijke situaties

• Geen of weinig draagvlak bij betrokken 
partijen

•Moeten werken zonder duidelijk 
competentieprofiel of 
competentiehandboek

• Doel van klant is een positief advies 
krijgen

• Voorbereiding van een nieuwe case

• …
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• Herbekijk slides ORCWE

• Herbekijk slides rollenspeltechnieken met de verschillende fases

Nawerk Dag 1:
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1. Verdieping in Competentiedenken
2. Gebruik & Interpretatie van AC tools 
3. Design van een nieuwe AC Case 
4. Voorbereiding van het AC
5. Tijdens het AC
6. Na(zorg van) het AC
7. Varianten op AC’s
8. Assessment Trends

Algemeen Overzicht
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Thank you!
Raf Vanzeer

Questions?

0472/061627 raf.vanzeer@beopledd.com


