
 

  1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK 

ASSESSMENTRAPPORT 
 

 

 

 

Kandidaat De heer XXX 
Soort assessment Selectie assessment 
Functie Operations Manager 
Opdrachtgever Organisatie Y 
  
Datum dd-mm-jjjj 
Rapportnummer - 
Uitvoerend psycholoog Mevrouw drs. A. Groenendaal-de Wit 
Gelezen door Mevrouw drs. M. Kramer-Kemps 

  



 

      dd-mm-jjjj| De heer XXX| 2 
 

 
 
INHOUDSOPGAVE 
 
Vraagstelling, instrumentarium en leeswijzer    3 
Samenvatting en advies       4 
Werk- en denkniveau (intellectuele capaciteiten)   7 
Competenties werk- en denkniveau     8 
Grafische toelichting competenties     9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Richtlijnen voor gebruik 
Bij het afnemen en het opstellen van deze rapportage heeft ACT2Grow de 
beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) gevolgd. Dit 
betekent dat de vier ethische basisprincipes ‘verantwoordelijkheid, integriteit, 
respect en deskundigheid’ zijn gewaarborgd. 
 
Dit rapport is gebaseerd op een specifieke vraagstelling en dient dan ook alleen 
daarvoor gebruikt te worden. De resultaten kunnen niet worden aangewend om 
andere vraagstellingen te beantwoorden. De geldigheid van deze rapportage is 
beperkt. Omdat mensen zich ontwikkelen en functies/organisaties veranderen, 
zal het rapport na verloop van tijd minder actueel zijn. Wij adviseren dan ook 
grote voorzichtigheid bij het nemen van beslissingen op basis van rapportages 
die ouder zijn dan één jaar. Na anderhalf jaar vernietigen wij onze rapportages.  
 
Deze rapportage bevat persoonlijke en vertrouwelijke informatie over de 
kandidaat. De kandidaat en de opdrachtgever dienen de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid te betrachten voor wat betreft inzage en beheer van de 
rapportage. ACT2Grow neemt geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van 
deze condities. 
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VRAAGSTELLING 
In opdracht van organisatie Y hebben wij een selectieassessment uitgevoerd op dd-mm-jjjj. Doel van 
dit assessment was om op objectieve wijze vast te kunnen stellen of de heer XXX geschikt is voor de 
functie van Operations Manager. 
 
In het kader van de vraagstelling is met organisatie Y afgesproken om de volgende competenties te 
beoordelen: 

• Coachen 

• Initiatief 

• Organisatiesensitiviteit 

• Overtuigingskracht 

• Plannen en organiseren 

• Resultaatgerichtheid 

• Samenwerkingsvermogen 

• Taakgericht sturen 
 

INSTRUMENTARIUM 
Om de vraagstelling te kunnen beantwoorden zijn de volgende testinstrumenten ingezet: 

• Persoonlijkheidsvragenlijst 

• Criteriumgericht interview 

• Intellectuele capaciteitentests (hbo niveau) 

• Managementsimulatie Highlight 

• Vragenlijst SJT; vragenlijst die het inzichtgebonden leiderschap in kaart brengt 

• Praktijksimulaties 
o Functioneringsgesprek 
o Gesprek waarin draagvlak moet worden gecreëerd voor een nieuw plan  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

LEESWIJZER 
Op de volgende bladzijde staat de samenvatting van de resultaten en het 
advies. Daarna volgt een toelichting op het werk- en denkniveau. De resultaten 
van het capaciteitenonderzoek zijn weergegeven in percentiel score; deze 
worden toegelicht voorafgaand aan de resultaten. De verschillende kleuren 
geven aan hoe de kandidaat gescoord heeft ten opzichte van de normgroep. 
Daarna volgt een grafische en tekstuele toelichting op de verschillende 
competenties. Per competentie worden zowel aanleg (resultaten van het 
theoretisch materiaal) als gedrag (resultaten van de praktijksimulaties) in kaart 
gebracht.  

In het rapport komen de volgende symbolen terug: 

● totaalscore op de competentie (gemiddelde van aanleg en gedrag) 

● aanleg score op de competentie (op basis van persoonlijkheidsonderzoek) 

● gedrag score op de competentie (op basis van de praktijksimulaties) 
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SAMENVATTING 
 

COMPETENTIE  BEOORDELING 
laag matig voldoende hoog zeer hoog 

Coachen  ● ●   

Initiatief   ●   

Organisatiesensitiviteit  ● ●   

Overtuigingskracht   ● ●  

Plannen en organiseren   ●   

Resultaatgerichtheid    ●  

Samenwerkingsvermogen   ●   

Taakgericht sturen   ●   

Werk- en denkniveau   ●   

 

EINDOORDEEL 

GESCHIKT GESCHIKT MET 
AANDACHTSPUNT 

ONGESCHIKT 

 ●  
 
 
Als sterke punten zijn in het profiel van de heer XXX naar voren gekomen: 

• Focus op doel en resultaat; oplossingsgericht 

• Natuurlijk overwicht/impact 

• Sociaal en betrokken, bewaakt de sfeer, hecht aan harmonie 

• Zorgt voor en bewaakt structuur en voortgang 

• Serieuze, betrokken grondhouding 
Als ontwikkelpunten noemen wij:  

• Overzicht creëren; praktische probleemanalyse en oordeelsvorming 

• Balans tussen zenden en ontvangen, tussen push en pull 
 
Wij hebben de heer XXX leren kennen als een vriendelijke, rustige, ontspannen ogende kandidaat. In 
aanleg is hij iemand die op soepele wijze het gesprek met anderen aangaat; hij voelt zich snel op zijn 
gemak in contact, is belangstellend, zoekt anderen ook bewust op en past zijn gedrag aan naar wat 
de situatie van hem verlangt, zonder overigens zichzelf hierin te verliezen. In de wijze waarop hij zich 
presenteert heeft hij een natuurlijk overwicht; hij is kalm, neemt een ander serieus en in zijn manier 
van verbinden heeft hij een de-escalerend effect. De heer XXX zal zaken niet snel op de spits drijven, 
conflicten veroorzaken of zomaar zijn eigen gang gaan. De ‘gunfactor’ die hij hiermee heeft zien wij 
beslist als kwaliteit. In combinatie met de wijze waarop hij stelling neemt en zijn inhoudelijke 
argumentatie op logische wijze over de buhne brengt, beoordelen wij hem voldoende qua 
Overtuigingskracht. Sowieso is hij in het contact prettig en aangesloten. Hij heeft in basis oog voor de 
belangen, wensen en behoeften van anderen, zoekt het overleg op om te sparren of om anderen te 
informeren. Hoewel hij hiermee ook op de competentie Samenwerkingsvermogen goed naar voren 
komt, formuleren wij op interpersoonlijk vlak wel een ontwikkelpunt. De voornaamste 
beïnvloedingsstijl waarvan hij zich bedient is die van het overtuigen, zo zien wij in de rollenspellen. 
De heer XXX is geneigd veel te ‘zenden’.  
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Ons inziens mag hij zijn repertoire aan stijlen uitbreiden door de ander actiever te betrekken en te 
variëren in zijn eigen aanpak. Enerzijds mag hij de ander (inhoudelijk) meer bevragen op diens 
inzichten, anderzijds mag hij meer openstaan voor weerwoord of weerstand van de ander. Door dit 
te doen zal hij niet alleen eerder draagvlak creëren voor zijn plannen of ideeën, maar zal hij ook zijn 
eigen blik op een bepaald vraagstuk verruimen.  
Een belangrijke kwaliteit zien wij bij de heer XXX verder gelegen in zijn doel- en resultaatgerichte 
manier van denken en doen. In aanleg is hij iemand die vooruit kijkt om zijn doel te bepalen, daarin 
ook serieus aan de slag gaat en doorgaans doorgaat tot het doel logischerwijze ophoudt te bestaan. 
Kortom, hij is volhardend. Zowel tijdens de rollenspellen alsook in de managementsimulatie zien wij 
dat hij nadrukkelijk focus aanbrengt en de urgentie naar voren brengt. Hij heeft de ambitie dingen 
voor elkaar te krijgen en heeft daarbij in eerste instantie focus op de cijfers; iets minder aandacht 
krijgen andere aspecten (zoals in de managementsimulatie klant- en medewerkerstevredenheid). 
Qua Resultaatgerichtheid en ook qua Initiatief komt hij daarmee goed naar voren. Om de doelen te 
kunnen bereiken, hecht de heer XXX aan duidelijke structuren en heldere kaders. Wanneer deze er 
niet zijn, zal hij ze zelf aanbrengen. Zijn vermogen tot Plannen en organiseren komt hiermee 
eveneens voldoende uit de bus. 
Wanneer we de leidinggevende kwaliteiten van de heer XXX onder de loep nemen, dan zien we dat 
hij in aanleg zowel in coachend als sturend opzicht voldoende in huis heeft. Hij heeft een behoorlijk 
ontwikkeld inzicht in de effectiviteit van leidinggevend gedrag, waarbij zijn voorkeursstijl 
ontwikkelingsgericht is. Hij heeft in het algemeen belangstelling voor de motieven en gedragingen 
van zijn medewerkers en draagt zorg voor werkbare kaders. In de praktijksimulaties echter merken 
wij op dat hij nog een verdiepingsslag mag maken qua coachend leidinggeven. Hij is snel geneigd 
door te schieten naar het aanreiken van praktisch tips, waar hij effectiever kan zijn/worden wanneer 
hij de ander zelf laat denken. Ook hier geldt dat hij veel meer ruimte mag creëren voor de ander door 
vragen te stellen en de ander te laten reflecteren op eigen gedrag. In taakgericht opzicht brengt hij 
kaders aan en spreekt hij zijn verwachtingen uit. Wel mag hij de ander eerder aanspreken op 
(ongewenst) gedrag en in die zin ook de kaders/voortgang beter bewaken.  
Het werk- en denkniveau van de heer XXX tenslotte komt uit op een gemiddeld niveau in relatie tot 
de gestelde hbo-norm. In aanleg heeft hij voldoende in huis; hij beschikt over de cognitieve 
capaciteiten, heeft oog voor zowel feiten/cijfers alsook meningen/gevoelens en zoekt afdoende 
aansluiting bij de praktijk van alledag. Wel formuleren wij een ontwikkelpunt rondom de wijze 
waarop analyse en oordeel bij de heer XXX tot stand komen. Ons inziens mag hij ervoor waken niet te 
snel richting aanpak/oplossingen door te schieten. Zijn sterke focus op het neerzetten van resultaat is 
beslist zijn valkuil en gaat ten koste van een grondige analyse van het vraagstuk. Daar leidt ook zijn 
Organisatiesensitief vermogen onder. Onder druk van doel, tijd en resultaat gaan bij de heer XXX als 
het ware de oogkleppen op, wordt hij minder kritisch en heeft hij te weinig oog voor relevante 
alternatieve factoren. Hij mag ervoor waken de aansluiting te behouden en dient echt meer tijd te 
nemen voor een overkoepelende analyse, hierbij actief op zoek gaand naar alternatieve (hem 
onbekende, vernieuwende) inzichten. Daarnaast mag hij meer de tijd nemen om -met anderen- een 
weldoordachte analyse en oordeel tot stand te brengen.  
Resumerend zien wij kwaliteiten gelegen in de voorwaartsgerichte stijl van opereren die de heer XXX 
aan de dag legt, waarbij hij tegelijkertijd iemand is die hecht aan harmonie en prettige onderlinge 
verhoudingen. Hij neemt zijn werk serieus en zorgt voor duidelijkheid en structuur. Tegelijkertijd mag 
hij werken aan de wijze waarop hij zijn oordeel tot stand brengt en hoe hij anderen hierin 
meeneemt. 
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ADVIES 

Op grond van de bevindingen, zoals deze tijdens het assessment naar voren zijn gekomen, hierbij het 
competentiekader en functieprofiel in acht nemend, adviseren wij positief maar wel een met 
aandachtspunt rondom het analytisch en oordeelsvormend vermogen. Wij menen dat de heer XXX 
beslist een positieve bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van de supply chain bij 
organisatie Y. 
Om goed beslagen ten ijs te komen in de functie van Operations Manager adviseren wij de heer XXX 
echter wel om aan de slag te gaan met genoemde ontwikkelpunten. Belangrijk hierin is dat hij zich 
meer bewust wordt van de relatie tussen zijn kwaliteiten en zijn valkuilen, zeker onder druk van tijd 
en resultaat. Tevens adviseren wij hem training op het vlak van effectieve communicatie en 
beïnvloeding.   
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WERK- EN DENKNIVEAU 

 

INTELLECTUELE CAPACITEITEN 

 

 

 

             

Numeriek inzicht                     
Het doel van de numerieke test is om het logische 
verband in een reeks van cijfers te ontdekken. Deze 
analytische capaciteit is van belang voor functie waarbij 
berekeningen worden gemaakt en functies waarbij op 
basis van numeriek materiaal conclusies moeten worden 
getrokken.  

Het numeriek inzicht van de heer XXX is beter dan 
% van de normgroep. Zijn score ligt hiermee op een 
gemiddeld hbo-niveau. 

Abstract inzicht                     
Het doel van de abstracte test is om het patroon te 
ontdekken in een reeks figuren en om dit op logische 
wijze toe te passen. Deze analytische capaciteit is van 
belang voor functies die conceptueel complex zijn en 
waarvoor probleemoplossend vermogen gevraagd wordt. 
 

Het abstract inzicht van de heer XXX is beter dan 
27% van de normgroep.  Zijn score ligt hiermee op 
een juist beneden gemiddeld hbo-niveau. 

Verbale analogieën                     
Het doel van deze test is om uit zes woorden precies de 
twee woorden te kiezen die, tezamen met de 
aangeboden woorden, en analogie vormen. Deze 
analytische capaciteit is belangrijk voor functies waarvoor 
verbaal en/of schriftelijk redeneervermogen gevraagd 
wordt.  

Het verbaal redeneervermogen van de heer XXX is 
beter dan 36% van de normgroep.  Zijn score ligt 
hiermee op een gemiddeld hbo-niveau. 

Toelichting intellectuele capaciteiten 
Intellectuele capaciteiten bepalen hoeveel tijd en moeite het iemand kost om nieuwe complexe informatie op 
te doen, te analyseren en te doorgronden. Dit ‘snapvermogen’ is vrijwel stabiel door het leven heen en heeft 
een hoge voorspellende waarde. Dit betekent dat het werk- en denkniveau een betrouwbare factor vormt om 
te kunnen voorspellen of iemand al dan niet kan slagen op een zeker functieniveau. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat succesvol functioneren niet alleen afhangt van iemands intellect. 
 

              
 

Deze normaal verdeling wordt getoond om te laten zien dat de kandidaat is vergeleken met een normgroep. De 
score laat zien hoeveel procent van de mensen uit de normgroep dezelfde score of lager laat zien. De kandidaat 
dient per onderdeel meer dan 30% te scoren om succesvol te kunnen zijn op het vereiste functieniveau.  
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COMPETENTIES WERK- EN DENKNIVEAU 

COMPETENTIE  BEOORDELING 
laag matig voldoende hoog zeer hoog 

Oordeelsvorming 
Weegt gegevens en mogelijke 
handelswijzen in het licht van relevante 
criteria tegen elkaar af en komt tot een 
integrale beoordeling 

 
aanleg   ●   

 
gedrag  ●    

Probleemanalytisch vermogen 
Signaleert problemen; herkent belangrijke 
informatie; legt verbanden tussen 
gegevens; doorgrondt situaties vanuit 
verschillende invalshoeken 

 
aanleg   ●   

 
gedrag  ●    

 

CONCLUSIE 
Voor de functie van Operations Manager geldt de voorwaarde dat het werk- en denkniveau van de 
kandidaat op tenminste een gemiddeld hbo-niveau ligt.  
 
De resultaten van de theoretische capaciteitentests impliceren dat de heer XXX overall voldoet aan 
dit niveau. Wel merken wij op dat zijn conceptueel redeneervermogen (abstract inzicht) hierbij wat 
achterblijft. Wanneer wij kijken naar de wijze waarop hij van nature vraagstukken analyseert, zien we 
dat hij in aanleg een voorkeur heeft voor feiten en cijfers boven meningen, gevoelens en andere 
‘zachte’ aspecten. Hij heeft daarbij een redelijk kritische blik, kijkt ook in voldoende mate vooruit om 
eventuele consequenties van beslissingen te kunnen overzien en heeft oog voor de praktische 
toepasbaarheid. Wanneer hij kennis van zaken heeft, kan hij vrij vlot tot een oordeel komen. Krijgt hij 
te maken met nieuwe en/of meer complexe informatie, dan zal hij meer tijd nemen voor zijn 
afweging. In zijn aanpak van de rollenspellen legt hij in beide situaties een nadrukkelijke focus op het 
te bereiken doel aan de dag. In de inhoudelijke casus brengt hij verschillende relevante aspecten ter 
tafel, tegelijkertijd echter valt op dat hij elementen achterwege laat in zijn analyse en dat zijn kijk op 
de situatie overall te smal is. Hij doet aannames die hij onvoldoende checkt en schiet te snel naar 
aanpak en oplossingen. Ook in de managementsimulatie valt op dat zijn scoop minder breed is 
geweest. Ons inziens kan de heer XXX aan kwaliteit van zijn analyse en oordeel winnen wanneer hij 
zichzelf in de voorfase meer tijd gunt om eerst eens ‘uit te zoomen’ alvorens, een brede(re) analyse 
te doen, om pas daarna zijn mening/oordeel over praktische oplossingen op tafel te leggen. Daarbij 
mag hij in de exploratiefase (veel) meer gebruik maken van de kennis en expertise van zijn 
gesprekspartner(s) om alternatieve inzichten en perspectieven te ontwikkelen. 
Overall komt het werk- en denkniveau van de heer XXX uit op een gemiddeld hbo-niveau.  
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GRAFISCHE TOELICHTING COMPETENTIES 

 

COMPETENTIE  BEOORDELING 
laag matig voldoende hoog zeer hoog 

Coachen 
Motiveert, ondersteunt en geeft inzicht in 
het functioneren van de medewerkers door 
het verstrekken van constructieve feedback; 
draagt bij aan hun ontwikkeling om zo tot 
optimalere prestaties te komen 

 
aanleg   ●   

 
gedrag  ●    

Initiatief 
Signaleert kansen en handelt ernaar. Begint 
liever uit zichzelf dan af te wachten en te 
reageren op wat anderen doen 

aanleg 
  ●   

gedrag 

 ●    
Organisatiesensitiviteit 
Herkent en begrijpt dat zijn/haar werk 
invloed heeft op andere delen van het 
bedrijf en handelt hiernaar; onderkent het 
belang van andere onderdelen van de 
organisatie 

 
aanleg   ●   

 
gedrag  ●    

Overtuigingskracht 
Wint anderen voor standpunten en ideeën 
door gebruik te maken van argumenten en 
adequate technieken. Creëert draagvlak 

aanleg 
  ●   

gedrag 

  ● ●  
Plannen en organiseren 
Bepaalt doelen en prioriteiten op effectieve 
wijze en voert plannen op ordelijke en 
systematische wijze uit 

aanleg 
  ● ●  

gedrag 
  ●   

Resultaatgerichtheid 
Richt zich actief op het behalen van 
resultaten en doelstellingen en toont de 
bereidheid om in te grijpen bij 
tegenvallende resultaten 

 
aanleg    ●  

 
gedrag    ●  

Samenwerkingsvermogen 
Levert een actieve bijdrage aan een 
gezamenlijk resultaat of probleemoplossing; 
deelt informatie met anderen; ondersteunt 
anderen 

 
aanleg   ●   

 
gedrag   ●   

Taakgericht sturen 
Geeft instructie, richting en sturing aan 
medewerkers in het kader van hun 
taakvervulling 

aanleg 
  ●   

gedrag 
  ●   

 

 

 


