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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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5. TIJDENS HET AC



Rol van de assessor algemeen
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• De assessor heeft een host rol t.o.v. zowel kandidaat als klant en is verantwoordelijk 
voor een positieve candidate & client experience 
• Belang van intro/closing met kandidaat & briefing/debriefing met klant 

• De assessor is in the lead!
• De Assessor fungeert als de 'lijm’  in het assessment center. 
o Praktisch: zorgt voor vloeiende overgangen in dagplanning
o M.b.t. observaties rond competenties: gezien hij de spil vormt van het AC beschikt 

hij over het totaalplaatje. Hij legt de linken tussen observaties in de oefeningen, het 
interview en de testresultaten.



Rol van van de assessor algemeen
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Algemeen

• De assessor fungeert als rollenspeler en neemt verscheidene rollen op doorheen de 
dag tijdens de verschillende oefeningen. 
• Wees jezelf bewust van je eigen ‘assessor profiel’. Iedere assessor heeft zijn eigen 

stijl, maar bewaak voor jezelf dat je hier niet te veel in 'doorslaat’. Afhankelijk van je 
eigen persoonlijkheid liggen bepaalde contexten / klanten jou meer of minder.
• Een assessor dient flexibel te zijn! Dit doe je door:
o Pas jezelf aan de context van de klant aan, maar ook aan de kandidaat
o Probeer een gezonde balans te vinden tussen een pure assessor stijl en meer 

coachende stijl 
o Straal warmte uit, maar behoud toch een bepaalde afstand



Rol van de assessor naar de kandidaat toe
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Introductie Doorheen de 
dag

Doorheen de 
oefeningen Closing 



Rol van de assessor naar de kandidaat toe

• De intro zet de toon voor de rest van de dag. 
Het is dan ook belangrijk om de kandidaat op 
zijn gemak te stellen.

• Als assessor geef je daarom tijdens de 
introductie meer info over:
o Kaderen van het AC binnen het 

rekruteringsproces
o Doelstelling van het AC 
o Rol van de assessor tijdens rollenspelen 

kaderen ('challenger' rol)
o Informatie geven aan kandidaat m.b.t. hoe 

te gedragen tijdens het AC ('jezelf blijven')
• 'Expectation check'
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Introductie



Rol van de assessor naar kandidaat toe

•Materiaal overhandigen, dagplanning overlopen & wijzen op stiptheid 

• Case presenteren en oefeningen uitleggen 
o Korte uitleg over bedrijf & zijn rol vandaag . Zorg dat je niet te veel informatie weggeeft! 
o Verschillende oefeningen overlopen o.b.v. de instructies en verifiëren of alles duidelijk is 

• Praktisch: bv. nummer geven in geval van problemen, etc.

• Geef mee dat het doel vandaag niet is om feedback te geven. 
Hiervoor kunnen ze achteraf contact opnemen met jou.  
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Introductie



Rol van de assessor naar kandidaat toe
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Doorheen de dag

•Als assessor neem jij de lead tijdens het AC. 
o Je begeleidt de kandidaat doorheen de dag
o Je bewaakt de planning Bv. door op tijd aangeven wanneer de oefening 

afgerond dient te worden 
o Je zorgt voor vloeiende overgangen tussen de verschillende dagdelen

• Je monitort het 'mental wellbeing' van de kandidaat 
o Door regelmatig te vragen hoe het gaat 
o Bv. door te checken of een extra break nodig is



Rol van de assessor naar kandidaat toe
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Tijdens de oefeningen

Als rollenspeler neemt je doorheen de dag verscheidene rollen op tijdens de 
verschillende oefeningen :

• Zorg voor een realistische neerzetting van jouw rol – leef je in zonder overdrijven. Ga niet 
onnodig tegendraads doen, maar ‘beloon’ de kandidaat met de gepaste reactie als hij dit 
verdient

• Respecteer de 3 fasen van het rollenspel
• Speelt je rol indien mogelijk op dezelfde manier, zeker wanneer je meerdere kandidaten 

voor 1 rol dient te assessen
• Neem gedrag van de kandidaat niet persoonlijk!
• Wees je bewust van je lichaamstaal (kader indien nodig op voorhand)



Rol van de Assessor naar kandidaat toe
Closing
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• Blik terug op de 'expectation check' van tijdens 
de intro: Hoe was het voor de kandidaat? 
• Leg de kandidaat uit wat de next steps zijn. Geef 

aan dat hij jou achteraf mag contacteren voor 
feedback.
• Maak niet de fout van de rol van coach op te 

nemen
• Bedank de kandidaat en zorg ervoor dat hij met 

een goed gevoel naar huis gaat, ongeacht of het 
resultaat positief of negatief was 
• Vraag de case en bijhorende notities terug!



Rol van de assessor naar de klant toe
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Overzicht

Briefing Doorheen de dag Debriefing



Rol van de assessor naar de klant toe
Briefing
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•Wie? De deelnemende observatoren (HR, line 
managers)
•Wat?
o Info m.b.t. case, rol en oefeningen
o Dagplanning overlopen

• Afstemmen van de wederzijdse verwachtingen
o Uitleg mbt rol observator
o Indien nodig bijkomende duiding m.b.t. jouw rol als assessor  

• Praktische afspraken m.b.t. verloop van de dag
• Assessor benadrukt nogmaals 

de ‘candidate experience’



Rol van de Assessor naar de klant toe
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Doorheen de dag

• De lead nemen, o.a. door tijd te monitoren tijdens de oefeningen
• Tijd maken voor tussentijdse afstemmomenten 
• Waakzaam blijven m.b.t. foutieve interpretaties van de klant en hierop 

aanspreken indien nodig 
• Bijkomend kader geven indien nodig



Rol van de assessor naar de klant toe
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Debriefing

• O.b.v. het AC geeft de assessor een positief of negatief advies 

• Samenvatting van observaties doorheen de dag met focus op sterktes & 
ontwikkelpunten

• Bespreking vervolgstappen

• Bevragen van de client experience 



• Procescontrole:

o Het geven van een antwoord op de reacties van de kandidaat

o Het gesprek in die mate leiden dat ervoor zorgt dat de kandidaat kan laten zien wat hij kan om zo het 

geobserveerde gedrag te kunnen beoordelen en scoren

• Ondersteunende rol: de rollenspeler dient ervoor te zorgen dat, als de kandidaat even het 

spoor bijster is, hij hem helpt de draad weer op te pikken.

Rollenspeltechnieken: de dubbele rol van de rollenspeler
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Rollenspeltechnieken: het 3 Fase model doorgelicht



Fase 1 – Intro (25%)

• Assessor stelt zich terughoudend op en 
geeft de kandidaat de kans om zich in 
zijn rol in te leven. 

• Je wacht de initiatieven van de kandidaat 
af. 

• Als assessor let je in deze fase op de 
manier hoe de kandidaat zich bij de 
introductie gedraagt.
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Fase 2 – Ommekeer/Tegenspel (60%)

De assessor maakt gebruik van een of meerdere 
‘critical incidents’ om de stress op te bouwen :

o Deze kunnen eventueel opgenomen 
worden in de assessor 
handleiding/instructies 

o Zoniet maak je als assessor best een 
duidelijk overzicht van situaties die waarop 
de kandidaat dient in te spelen 
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Fase 2 – Ommekeer/Tegenspel (60%)

De assessor neemt de rol op als challenger en let 
daarbij op: 

o Actief luistervermogen & Balans tussen spreken en 
luisteren

o Empathie
o Omgang met weerstand
o Geven van constructieve feedback & Aanspreken op 

verantwoordelijkheden
o Focus op creatie van synergiën of win-lose

mentaliteit
o Type leiderschaps/communicatiestijl
o ...
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Fase 2 – Ommekeer/Tegenspel (60%)

• Indien nodig creëert de assessor kansen die de 
kandidaat wel of niet kan grijpen. Sommige 
kandidaten hebben dit meer nodig dan 
anderen.

• De assessor monitort of alle belangrijke punten 
aangehaald worden door de kandidaat.
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Fase 3 – Afronding (15%)

• De assessor probeert het rollenspel op een positieve 
manier te laten eindigen en geeft zijn tegenspel 
door min of meer akkoord te gaan met de kandidaat.

• De assessor neemt opnieuw een afwachtende 
houding aan. Doel is dat kandidaat een sturende rol 
opneemt en het gesprek op een duidelijke manier 
beëindigt.

• Gezien het tempo van kandidaten enorm kan 
verschillen is het belangrijk om als assessor goed de 
tijd te monitoren.

• Besteed specifiek aandacht aan de manier waarop 
de kandidaat het gesprek beëindigt.
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• Geef bij start van het rollenspel nog eens kort de context indien nodig.

• Geef duidelijk aan  wanneer je in je rol stapt en de kandidaat het gesprek mag opstarten. 

• Durf van rol te veranderen indien de situatie of de kandidaat dit vereist, in de realiteit gebeurt dit ook.

• Panikeer niet wanneer er onverwachtse situaties voorkomen. Probeer in de gespreksflow te blijven en 
reageer zoals je in normaal gesprek zou reageren. 

• Breng voor jezelf vooraf mogelijke reacties in kaart en denk na hoe je zal reageren. 

• Wees je bewust van je ‘assessor profiel’ wanneer je in je rol kruipt. Je eigen profiel kan zowel in je 
voordeel als in je nadeel werken.

• Probeer met observatoren te werken die ook kunnen noteren. Zeker als je onervaren bent vergeet je 
soms in het begin zaken te registreren.     

• Vermijd monologen. Laat de kandidaat voldoende aan het woord. 

• Bij weerstand van de kandidaat: Confronteer hem met zijn gedrag door te vragen wat maakt dat hij in de 
verdediging gaat.

Rollenspeltechnieken: tips
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Moeilijke situaties tijdens het AC

• Kandidaat die de handdoek in de ring wil gooien door 
de zenuwen

• Observatoren die de timing niet respecteren of 
tussenkomen

• Nipte planning door parallelle AC’s
• Kandidaat die zeer traag tempo heeft tijdens de 

oefeningen
• Kandidaat die onbeschoft wordt tijdens de 

oefeningen
• Geen extra observatoren tijdens het rollenspel die 

ook bijkomend kunnen noteren
• Kandidaat is niet klaar met de voorbereiding
• ...
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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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6. NA(ZORG) VAN HET AC



Rol als assessor na het AC

• Debriefing van de klant met expliciet positief of negatief hiring advies
• Totaalbeoordeling
• Rapportage
• Vergelijking van meerdere kandidaten
• Feedback geven aan de kandidaat



Rol als assessor na het AC

• Debriefing van de klant met expliciet positief of negatief hiring advies
• Totaalbeoordeling
• Rapportage
• Vergelijking van meerdere kandidaten
• Feedback geven aan de kandidaat



• Tijdens de debriefing moet de assessor in staat zijn om een positief of negatief advies te geven. Het gaat 
hierbij om een 1e high level totaalbeoordeling.

• Focus op sterktes & ontwikkelpunten en geef indien nodig concrete voorbeelden.

• Het geven van een positief of negatief is geen evidentie want:
o Als beginnend assessor heb je nog meer tijd nodig om info te kunnen verwerken om tot een eindoordeel te 

komen

o Vaak heb je nog niet al jouw notities m.b.t. geregistreerde observaties verwerkt

o Soms vinden er 2 AC’s plaats in parallel waardoor je tussendoor geen tijd hebt om notities te verwerken 

• Neem de lead als assessor! 
o De meeste klanten verwachten dat je als assessor als eerste input tijdens de debriefing sessie

o De klant treedt dan bij met zijn feedback. Deze kan voor de assessor dienen als ‘checkpoint’

Debriefing van de klant



Rol als assessor na het AC

• Debriefing van de klant met expliciet positief of negatief hiring advies
• Totaalbeoordeling
• Rapportage
• Vergelijking van meerdere kandidaten
• Feedback geven aan de kandidaat



Totaalbeoordeling
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Totaalbeoordeling
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• Na een eerste positief of negatief hiring advies gegeven te hebben begint de assessor te 
schrijven aan het rapport. 

• O.b.v. de ‘ORCWE’ methodiek gaat de assessor nogmaals door zijn notities en bekijkt hij voor 
elke competentie wat er exact qua observaties geregistreerd werd :

o Elke relevante (!) observatie wordt geclassificeerd en wordt geclusterd onder de juiste competentie
o Zo ontstaat er per competentie een clustering van observaties die fungeren als een positieve of 

negatieve indicator van gedrag dat kenmerkend is voor deze competentie. 
o O.b.v. deze indicatoren kent de assessor per competentie een waardering (score) van het 

gedragsniveau toe. 
o O.b.v. de totaalscore haalt de kandidaat de lat wel of niet. 

• Het kan zijn dat bepaalde competentiescores meer doorwegen dan andere
• Hierover worden best vooraf afspraken gemaakt met de klant



Rol als assessor na het AC

• Debriefing van de klant met expliciet positief of negatief hiring advies
• Totaalbeoordeling
• Rapportage
• Vergelijking van meerdere kandidaten
• Feedback geven aan de kandidaat



Rapportage

• Totaaloordeel: Positief of negatief hiring 
advies

• Scoring van de competenties 
(gedragsniveaus) o.b.v. observaties tijdens 
het AC 

• Omschrijving van de observaties van tijdens 
het AC gelinkt aan de gedragsindicatoren

• Focus op sterktes en ontwikkelpunten

• Informatie over drijfveren & motivatie van 
de kandidaat
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De must-haves



Rapportage 
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Nice to haves

• Bijkomende informatie uit het interview m.b.t. andere 
persoonlijkheidsaspecten 

• Link met organisatiewaarden
• Link met het leiderschapsmodel van de organisatie 
• Informatie uit persoonlijkheidsvragenlijst of andere persoonlijkheidstypes 

testen 
• Informatie uit andere testen 
• Evt. onboarding advies



• Scoring kan o.b.v. verschillende manieren. Belangrijk is om hier vooraf afspraken over te maken en te 

beschikken over een duidelijke ‘legenda’

• Hierin bestaat heel wat variatie:

• Numerieke score waarbij per competentie bv. een score van 1 tot 5 gegeven wordt 

1: Extensive development needed | 2: To be developed further | 3: Competent | 4: Strength | 5: Role model for this 
competency | N.E. = no evidence found in the assessment

• Symbolen

↓ duidelijk ontwikkeldomein ↑ kan verder ontwikkeld worden + sterkte ++ uitgesproken talent

• Omschrijvingen

'Needs Development' - 'Meets Expectations' - 'Strength'

• Zorg voor logica : zorg ervoor dat de score ondersteund wordt door de omschreven observaties!

Rapportage 



• Belang van een (goed) competentiehandboek!

• Hoe uitgebreid? dit is afhankelijk v.h. gekozen ‘format’ bvb. tekstueel (bv. uitschrijven in paragrafen) of 

eerder beknopt (bv. werken met bullets)  

• Hoe gedetailleerd:  probeer bondig te blijven in je omschrijvingen, maar wel duidelijk genoeg opdat de 

kandidaat en klant begrijpen wat je wil zeggen. Indien nodig geef je een concreet voorbeeld.  

• (Schrijf)stijl: dit is afhankelijk van het format. Organisaties vragen steeds vaker om ontwikkelgerichte 

rapporten te schrijven.  

Rapportage



• Belang van taal  :

o Hanteer dezelfde taal als deze van de kandidaat. De manier waarop een kandidaat iets omschrijft zegt 

veel over zijn persoonlijkheid dus hanteer zoveel mogelijk de woorden van de kandidaat. 'Quoteer’ hem 

eventueel i.p.v. zelf te gaan parafraseren om zo het risico op foutieve interpretatie te vermijden.

o Verbloem negatieve zaken niet. Wees to the point, maar niet grof.

o Overdrijf niet in je omschrijvingen, ook niet in de positieve zin.

• Focus je op de te beoordelen competenties en niet op bijzaken.

Rapportage
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Voorbeeld
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Rol als assessor na het AC

• Debriefing van de klant met expliciet positief of negatief hiring advies
• Totaalbeoordeling
• Rapportage
• Vergelijking van meerdere kandidaten
• Feedback geven aan de kandidaat



• Het gebeurt regelmatig dat je als assessor gevraagd wordt om voor 
1 functie meerdere assessments met meerdere kandidaten te doen. 
• Hier gaat het dan niet enkel over individuele beoordelingen maar 

ook over het ‘totaalplaatje’. 
• Om consistentie te bewaken is het belangrijk om de 

competentieniveaus van de verschillende kandidaten met elkaar te 
vergelijken.  
• Vergelijk de scores van de verschillende kandidaten achteraf met 

elkaar om te kijken of jouw oordeel wel steek houdt. 
• Hou hier ook rekening mee in het afnemen van het AC door 

oefeningen telkens op dezelfde wijze af te nemen 
(‘genormaliseerd’). 
• Probeer per oefening hetzelfde stramien te volgen om zo te 

vermijden dat je kandidaten gaat bevoordelen of benadelen.

Vergelijking van meerdere kandidaten
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Rol als assessor na het AC

• Debriefing van de klant met expliciet positief of negatief hiring advies
• Totaalbeoordeling
• Rapportage
• Vergelijking van meerdere kandidaten
• Feedback geven aan de kandidaat



• Wanneer? Na het AC. Standaard of op ‘aanvraag’.

• Hoe? 
o Mondeling en/of schriftelijk 

o Afhankelijk van afspraken met de klant. Niet elke kandidaat 
krijgt automatisch inzicht in zijn rapport 

• Wie? Door klant en/of de assessor 

Feedback aan de kandidaat



• Kader feedback op de juiste manier :
o feedback gaat over het competentieniveau in een andere, nieuwe (hogere) rol.
o de feedback zegt niets over het presteren in de huidige rol.

• Licht eventueel nogmaals de methodiek van het AC toe : 
o beoordeling gebeurt o.b.v. observaties en dus niet o.b.v. interpretaties  
o kandidaat in een nieuwe context plaatsen is beste manier om niveau van competentie te meten

• Geef gebalanceerde feedback: Geef zowel positieve als negatieve punten
• Kader negatieve punten aan mogelijke opportuniteiten voor verdere ontwikkeling en 

groei .
• Verbloem negatieve feedback niet, minimaliseer je oordeel niet! Wees to the point.
• Geef indien nodig extra voorbeelden om extra te duiden.

Feedback aan de kandidaat



Kernkwadrant Ofman: kwaliteiten vs valkuilen
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⭐

Daadkracht

Valkuil🌪

Drammerigheid

Uitdaging"#$%&

Geduld

Allergie🦠

Passiviteit

Teveel van het goede

Teveel van het goede

Positief tegenovergesteldeNegatief tegenovergestelde

Kernkwaliteit



• Feedback heeft steeds als doel te HELPEN

• Wees Specifiek

• Manifesteer respect, toon begrip voor de gevoelens 
van de andere

• Spreek met de IK-boodschap 

• Draai niet rond de pot, wees direct 

• Doe niet lacherig 

• Stel vragen, geen monoloog 

• Laat de ander reageren, verschaf de nodige tijd 
(stiltes) 

• ...
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Feedbacktips



• Mensen evolueren en groeien meestal in maturiteit 
en daarom wordt aangeraden om toch op 
regelmatige basis een nieuw AC te laten plaatsvinden.  

• Een expliciete houdbaarheidsdatum voor eerder 
gegeven advies bestaat anderzijds niet echt. 

• Een advies moet ook op een correcte wijze gebruikt 
worden.

• AC’s worden meer en meer als 
ontwikkelinstrumenten ingezet binnen organisaties. 

• Wanneer een kandidaat solliciteert voor een nieuwe 
interne rol kan er dus eerst best intern afgestemd 
worden of er in het verleden iets gedaan is met de 
gegeven feedback. 

‘Houdbaarheidsdatum’ van gegeven advies
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• Je debriefing komt eraan maar je weet nog niet 100% 
of je een positief of negatief advies zal geven
• Je kan niet meer aan je notities uit
• Te weinig tijd gehad om een gefundeerd advies te 

kunnen formuleren
• (Extreem) slecht AC. Je weet absoluut niet welke 

schrijfstijl
• (Extreem) slecht AC. Je hebt geen benul van hoe op 

een constructieve maar duidelijke manier feedback 
te geven aan je kandidaat.
• Meerdere kandidaten voor 1 rol, maar geen enkele 

‘match’ o.b.v. het assessment
• ...
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Moeilijke situaties na het AC





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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7. VARIANTEN OP AC’S



Mogelijke varianten op tradiSonele assessment 
centers

1. Digitaal assessment center
2. Development center
3. Learning center
4. Orientation center
5. Leadership assessment
6. Young graduate bootcamp
7. Detectie van potentieel



Mogelijke varianten op tradiSonele assessment 
centers

1. Digitaal assessment center
2. Development center
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6. Young graduate bootcamp
7. Detectie van potentieel



Digitaal AC

• Grootste verschil: digitale nabijheid i.p.v. 
fysieke nabijheid van assessor en 
kandidaat.

• Hulpmiddel: gebruik van online video 
platformen zoals Microsoft Teams of 
Zoom.
o Uitgebreid arsenaal aan functionaliteiten : 

filesn delen, whiteboard, break-out rooms
o Mogelijkheid voor observatoren om 

oefening bij te wonen
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Digitaal AC
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Grootste gelijkenissen met klassieke AC’s

• Zelfde type oefeningen mogelijk als bij een face-to-face assessment
• Dezelfde skills kunnen geobserveerd worden 
• Het diepte-interview kan eveneens plaatsvinden
• Het niveau van interacde hoee - verbazend genoeg - niet onder digitalisering 

te leiden



Digitaal AC
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Enkele tips & tricks

• Check vooraf of je internetconnectie stabiel is en vraag aan de kandidaat en observatoren 
om hetzelfde te doen

• Test je audio settings en gebruik een hoofdtelefoon indien mogelijk 

• Gebruik een degelijke, kwalitatieve, online video tool. Zorg ervoor dat kandidaten en 
deelnemers deze tool vooraf gedownload hebben en vraag hen of ze vooraf een testrun 
kunnen doen

• Ga in een aparte ruimte zitten waar je niet gestoord kan worden en vraag aan de kandidaat 
en observatoren om hetzelfde te doen

• Maak afspraken m.b.t. communicatie vooraleer je het assessment van start laat gaan

• Een hele dag voor de pc zitten is voor zowel de assessor als voor kandidaat vermoeiend dus 
voorzien indien nodig extra breaks



Digitaal AC

• Vermijd 'parallelle digitale AC’s' indien mogelijk 

• Besteed extra aandacht aan je intro en closing: doordat je elkaar niet 
fysiek ziet moet je die warmte op een andere manier creëren  

• Denk vooraf na over hoe je context, oefeningen en andere documenten 
bezorgt aan de kandidaat bv. via Google drive

• Wees je extra bewust van je mimiek en non-verbale houding

• Observeer de kandidaat `jdens zijn voorbereiding als hij van thuis uit 
werkt 

• Bezorg je gsmnummer aan de kandidaat zodat hij jou kan bereiken in 
geval van technische problemen

• Zorg dat je ook beschikt over de gegevens van de andere deelnemers 
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Mogelijke varianten op tradiSonele assessment 
centers

1. Digitaal assessment center
2. Development center
3. Learning center
4. Orientation center
5. Leadership assessment
6. Young graduate bootcamp
7. Detectie van potentieel



• Een klassiek AC is vnl. gericht is op het geven van een positief of negatief rekruteringsadvies in het kader van een 

sollicitatie voor een specifieke functie  

ßà

• Een klassiek DC is ontwikkelgericht en heeft dus NIET als doel een positief of negatief advies te geven. Het vindt niet 

plaats in een rekruteringscontext. 

• De dagplanning van een DC ziet er nagenoeg hetzelfde uit als die van een AC, in de zin dat deze dezelfde oefeningen 

bevat. 

Development Center (DC)



• Andere verschillen tussen AC’s en DC’s: 

• Hoewel zowel een AC als DC als doel hebben om een overzicht te geven van de belangrijkste sterktes en 
ontwikkelpunten van een kandidaat, worden er bij een DC ook specifiek aanbevelingen gedaan naar verdere 
ontwikkeling toe. Deze aanbevelingen worden omschreven in het rapport. 

• Op de dag van het DC vinden er na elke oefening reflectiemomenten plaats en meestal wordt er ook tijd voor 
zelfevaluatie voorzien.  Deze reflectiemomenten creëren extra leeropportuniteiten voor de kandidaat. 

• Er vindt eveneens een interview plaats, maar dit is een diepte-interview waar meer op de diepere lagen van de 
persoonlijkheid ingezoomd wordt. Meestal is het interview uitgebreider dan bij een standaard AC.

• Bovendien vindt er na een DC ook minstens 1 feedbacksessie plaats waarbij er samen met de kandidaat nagedacht 
wordt over de verdere ontwikkeling binnen de organisatie.  De output hiervan wordt geïntegreerd in een 
ontwikkelplan.

• De assessor neemt hier dus meer dan bij een klassiek AC een coachende rol op. 

• Essentieel om ook tot een positieve lange termijn ontwikkeling van de medewerker te komen is dat hij 
voldoende ondersteuning krijgt door HR en zijn lijnmanager doordat zij bv. op regelmatige tijdstippen 
intervisiemomenten voorzien.

Development Center (DC)



Voorbeeld Persoonlijk Ontwikkelplan
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Mogelijke varianten op traditionele assessment 
centers

1. Digitaal assessment center
2. Development center
3. Learning center
4. Orientation center
5. Leadership assessment
6. Young graduate bootcamp
7. Detectie van potentieel



• Een Learning Center is een Development Center met hieraan meerdere ontwikkelsessies gekoppeld

• Een LC is mogelijk op verschillende niveaus en voor verschillende profielen bv. 'young potential' of 'executive'

• Het gaat hier om een ontwikkeltraject of coachingtraject o.b.v. output van het LC  :

o Net zoals bij een DC vindt een 1e feedbacksessie plaats om de focus van het traject te bepalen

o Deze ontwikkelsessies  zijn ideaal om een medewerker klaar te stomen voor een nieuwe rol of uitdaging
o Tijdens de ontwikkelsessie fungeert de coach zowel als klankbord als challenger. 
o De sessies bieden de mogelijkheid om concrete cases te bespreken. Hierdoor kan er gewerkt worden aan de opbouw van 

zelfvertrouwen van de coachee via een stappenplan.
o De coach kan na elke sessie bepaalde opdrachten/reflectieoefeningen meegeven om bewustzijn, inzicht en actie bij de coachee

te stimuleren. 
o Tussentijds overleg met HR en line management mogelijk en wordt zelfs aangeraden

Learning Center  (LC)
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Mogelijke varianten op traditionele assessment 
centers

1. Digitaal assessment center
2. Development center
3. Learning center
4. Orientadon center
5. Leadership assessment
6. Young graduate bootcamp
7. Detecde van potendeel
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• Loopbaanassessment.
• Wordt ingezet om te kijken welke functies 

binnen de organisatie het best bij een 
medewerker passen. 
• Door het bepalen van de sterkte en 

ontwikkelpunten, carrièrewensen en –
mogelijkheden, interesses en voorkeuren van de 
medewerker.
• Kan echter ook ingezet worden wanneer een 

medewerker op zoek moet naar een andere 
baan buiten de organisatie.
• Vaak wordt er gebruik gemaakt van een flow 

test

Orientation Center



Mogelijke varianten op traditionele assessment 
centers

1. Digitaal assessment center
2. Development center
3. Learning center
4. Orientation center
5. Leadership assessment
6. Young graduate bootcamp
7. Detectie van potentieel



• Typisch aan het Leadership assessment is dat we hierbij 
kijken door de bril van het LeiderschapsDNA van de 
klant.

• Het Leadership assessment zou je kunnen omschrijven 
als een hybride vorm van een DC of LC maar dan door de 
bril van het specifieke leiderschapsDNA van een 
organisa`e. 

• I.p.v. te werken met een 
algemeen competen`ehandboek of competen`emodel 
wordt er meestal met een specifiek leiderschapsmodel 
gewerkt. Qua format kunnen deze modellen nogal van 
elkaar verschillen. 
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Leadership Assessment



Voorbeeld leiderschapsmodel
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Naast de gebruikelijke tools voor een assessment zijn er heel wat andere tools of scenario’s die door de assessor 

gehanteerd kunnen worden, zoals bv.: 

• De assessor kan leiderschapskaartjes gebruiken om zo de eigen leadership gedrag & footprint duidelijker te krijgen

• De assessor kan gebruik maken van opstellingen om zo zicht te krijgen op de reikwijdte en de diepgang van het eigen 

netwerk of sociaal kapitaal binnen en buiten de organisatie. 

• Op basis hiervan kan dan gekeken worden wat de verhoudingen zijn tussen Performance, Image & Exposure (‘PIE’). 

Leadership Assessment 
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Leadership Assessment: gedrag in kaart brengen
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19 Inzichten in leiderschap
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Inzetten op gastvrijheid en vriendelijkheid
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Het belang van realiteitszin, deskundigheid, waarheid
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Vertrekken vanuit missie en maatschappelijke waarde
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Systemisch aanpakken van problemen
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Zelfbewuster omgaan met jezelf en anderen
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Teams in de lead
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Invloed verwerven en omgaan met macht
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Onzekerheid erkennen en authenSek blijven
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Efficiëntie en vernieuwing samen op de agenda
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Persoonlijke kracht en moed
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Diversiteit en gelijkwaardigheid hoog op de agenda
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Iedereen maximaal zelf verantwoordelijk
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Inspireer met je verhaal als leider
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Op de andere gericht zijn
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Cultuur van samenwerking en inspraak
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De pijnlijke realiteit onder ogen zien en benoemen
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Werken aan vertrouwen
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Iedereen zijn verhaal als leider
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Leadership assessment: opstellingen



PIE Model
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Stakeholders Huidige Perceptie  
(++0--)

Gewenste 
Perceptie 
(++0--)

Huidige 
Zichtbaarheid

Toekomstige 
Zichtbaarheid

Beïnvloedings-
tactiek

Stakeholder analyse



Stakeholders Objective Message Channel Timing

Communicatie (network actie) plan



Mogelijke varianten op traditionele assessment 
centers

1. Digitaal assessment center
2. Development center
3. Learning center
4. Orientation center
5. Leadership assessment
6. Young graduate bootcamp
7. Detectie van potentieel



• Waarom ‘bootcamps’? 

o Het gaat om een specifiek profiel. Meestal gaat het om een 'young starters' of een 'young potential'. De deelnemers 

zijn net afgestudeerd of hebben bv. max 3 jaar ervaring 

o Hoog volume van kandidaten 

o Maakt vaak deel uit van een employer branding. Imago is belangrijk!

• Inhoud en mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van het budget van de klant 

• Grote flexibiliteit om creatief aan de slag te kunnen gaan

• Het assessment en het uiteindelijke ‘bootcamp’ vormen slechts een klein onderdeeltje van een grote 

sourcingcampagne en lang rekruteringsproces 

Young Graduate Bootcamps
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Mogelijke varianten op traditionele assessment 
centers

1. Digitaal assessment center
2. Development center
3. Learning center
4. Orientadon center
5. Leadership assessment
6. Young graduate bootcamp
7. Detecde van potendeel



Detecteren van potentieel

• Varianten van assessment centers of hybride 
vormen worden meer en meer ingezet in het 
kader van detecteren van intern potentieel in een 
organisatie. 

• Organisaties beschikken immers vaak over 
‘onzichtbaar’ potentieel.

• Door hun specifieke methodologie zijn 
assessments ideaal om wat onzichtbaar is 
zichtbaar te maken en om dus potentieel naar 
boven te brengen.  
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‘Ability (Vermogen)’
Intrinsieke karakteristieken
Geleerde skills High 

potential 
employee

‘Engagement’
Emotionele commitment
Rationele commitment
Discretionaire inspanning
Intentie te blijven

‘Aspiratie’
Prestige en erkenning
Promotie en invloed
Financiële voordelen

Work-life balans
Globale job satisfactie

Detecteren van potentieel
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3 tekortkomingen van goede performers m.b.t. potentieel
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HRBP Masterclass Dag 4 : Talent Management

(naar: Corporate Leadership Coucil, High_Potential Employee Management Survey)



Welk type assessment leent zich het beste? Wat raad je als assessor aan tijdens de intake aan de klant 
m.b.t. onderstaande voorbeelden?

1. A. heeft gesolliciteerd voor een team leader rol en werd geselecteerd. De organisatie en hijzelf vinden het 
daarbij wel essentieel om een goed zicht te hebben om mogelijke verbeterpunten. 

2. B. is ‘zoekende’. Hij voert zijn huidige rol niet graag meer uit, maar weet eigenlijk ook niet goed wat hij nu wél 
wil. De organisatie te wil hem echter niet kwijt. 

3. C. is net gepromoot naar een management rol en maakt vanaf nu deel uit van het leadership team van de 
organisatie. Het is dan ook belangrijk dat zij zich meer op de voorgrond profileert.

4. Organisatie D is bezig met een succession planning project en op zoek naar waardige opvolgers voor enkele 
cruciale posities in de organisatie.   

5. Externe medewerker E & F solliciteerden voor een vacature op managementniveau bij bedrijf G. De organisatie 
vindt echter beide kandidaten goed en twijfelt over welke van de 2 ze zullen aannemen.

6. Bij organisatie H zijn er enkele medewerkers recent doorgegroeid naar een leidinggevende functie. De 
organisatie wil hen de kans geven om deze nieuwe functie zo goed mogelijk uit te voeren.  

Oefening
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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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8. ASSESSMENT TRENDS 



• Vooral sinds maart 2019 enorm aan populariteit gewonnen

• In 1e instantie werd hier kritisch naar gekeken. Toch is het verschil tussen face-to-face en digitale 
assessments niet zo groot dan initieel gedacht!

• Het grootste nadeel zijn mogelijke communicatie-issues, maar mits een proactieve instelling en 
sensibilisering van de deelnemende partijen kunnen de meeste makkelijk omzeild worden.

• Het is een misvatting dat bij een digitaal AC het niveau van interactie tussen kandidaat en assessor 
hieronder leidt. Er bestaan tegenwoordig heel wat mogelijkheden ter bevordering van digitale interactie.

• Varianten van AC’s kunnen eveneens via de digitale weg plaatsvinden.

• Digitale AC’s hebben heel wat voordelen…

Digitalisering van assessments  
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• Specifieke voordelen voor organisaties:
o Lagere kosten bv. in kader van rekrutering van kandidaten uit het buitenland
o Toegang tot een wereldwijde talent pool
o Het digitale format vereist minder verplaatsingen. Digitale AC's bieden een milieuvriendelijk en duurzaam 

alternatief voor fysieke AC’s

• Specifieke voordelen voor kandidaten:
o Kandidaten dienen zich niet te verplaatsen en kunnen met minder stress aan het AC beginnen ‘s morgens
o Kandidaten kunnen het AC doen vanuit het comfort van hun eigen vertrouwde thuisomgeving

• Specifieke voordelen voor de assessor:
o Assessoren dienen zich niet te verplaatsen. Ze kunnen meteen na het AC al aan het rapport beginnen schrijven.

Digitalisering van assessments 
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Digitalisering van assessments

• Opgelet! De digitalisering van 

assessments kan ook te ver worden 

doorgedreven. 

• Een digitale test is niet hetzelfde als een 

digitaal assessment !
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• Door de digitalisering van assessments moeten 
assessors ook meer en meer ‘tech savy’ zijn en 
kunnen werken met nieuwe technologieën, tools 
en platformen.  

• Geautomatiseerde video platformen zoals Zoom en 
Teams geven nu de mogelijkheid om een gesprek 
op niveau verder te zetten.

Digitalisering van assessments



• Bedrijven gebruiken een assessment center niet enkel en alleen meer om de juiste kandidaat te vinden. Meer en 

meer zien organisaties in dat het AC kan ook nog voor andere doeleinden kan worden ingezet. 

• Bedrijven redeneren meer en meer vanuit het idee dat wanneer interne medewerkers naast de job grijpen je hen 

dient te coachen. Het AC kan je in dat geval gebruiken als coachingtool. 

• In die zin zie je meer en meer een evolutie van het klassieke AC naar een hybride vorm die ergens het midden houdt 

tussen een AC en DC, een AC met karakteristieken van een DC. 

• Deze aanpak biedt niet enkel kansen voor de medewerker, maar ook voor de volledige organisatie. Met het 

assessment rapport kun je ook aan successieplanning doen of teams samenstellen. 

Het AC als ontwikkeltool



• Meer en meer wordt er afgestapt van standaardoplossingen m.b.t. assessments 

• Een goede assessor kijkt eerst en vooral naar de vraag van de klant en detecteert de JUISTE nood 

hierachter 

o de vraag komt immers niet altijd overeen met de nood! 

o o.b.v. de nood kan er gekozen worden voor een bepaald format maar er kan bv. ook een ‘hybride’ variant 

samengesteld worden bv. een AC met feedbacksessie of ontwikkelsessies hieraan gekoppeld 

Principe van ‘design op maat’
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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


