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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 Z hebben wij een ontwikkelingsassessment uitgevoerd op dd-mm-jjjj. 
Doel van dit assessment was om talenten, kwaliteiten en ontwikkelpunten van Ysbrand Voorbeeld in 
kaart te brengen in het licht van de functie van projectleider en een gericht ontwikkeladvies te geven.  
 
In het kader van de vraagstelling is met Organisatie Z afgesproken om de volgende competenties in 
kaart te brengen: 

• Besluitvaardigheid 

• Delegeren 

• Overtuigingskracht 

• Plannen en organiseren 

• Resultaatgerichtheid 

• Samenwerkingsvermogen 

• Stressbestendigheid 

• Taakgericht sturen  
 

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

• Persoonlijkheidsvragenlijst 

• Drijfverenvragenlijst 

• Criteriumgericht interview 

• Intellectuele capaciteitentests (hbo- niveau) 

• Praktijksimulaties 
o Projectleidersrol  
o Collegiaal overleg 
o Inbasket Zeezicht 

 

 
  

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 

Besluitvaardigheid   ● ●  
Delegeren  ● ●   
Overtuigingskracht   ● ●  
Plannen en organiseren    ●  
Resultaatgerichtheid   ●   
Samenwerkingsvermogen   ●   
Stressbestendigheid  ●    
Taakgericht sturen  ● ●   
Werk- en denkniveau (hbo)   ● ●  

 
Als sterke punten zijn in het profiel van Ysbrand naar voren gekomen: 

• Hbo werk- en denkniveau 

• Planmatig en gestructureerd 

• Behulpzaam, inlevend en contactvaardig 

• Overtuigingskracht 

• Loyaal, gedreven en een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

Als ontwikkelpunten noemen wij:  

• Zelfvertrouwen, stevigheid en het omgaan met kritiek 

• Aanspreken van anderen 

 

Gedurende het assessment leren we Ysbrand kennen als een enthousiaste, vriendelijke, zorgzame en 

hardwerkende man. Hij is loyaal aan de organisatie en zijn taak en is altijd bereid een stapje extra te 

zetten om beoogde doelen te behalen. Met zijn goed ontwikkeld hbo-denkniveau weet hij informatie 

snel te analyseren en juist te interpreteren. Hij werkt vanuit in- en overzicht en ziet snel oplossingen 

voor problemen. Zijn vermogen om te plannen en te organiseren is eveneens sterk ontwikkeld. 

Ysbrand werkt gestructureerd en planmatig en kan goed prioriteiten stellen. Wat verder opvalt, is dat 

hij overtuigend is in zijn verhaal; hij weet zijn argumenten op heldere wijze over te brengen en is 

goed in staat weerstand om te buigen. Met zijn prettige manier van doen creëert hij snel goodwill, 

waardoor anderen geneigd zullen zijn te doen wat hij van hen verlangt. Zijn kracht zit duidelijk in zijn 

verbindend vermogen, waar tegelijkertijd ook zijn grootste valkuil ligt.  

We zien in de praktische oefeningen en op basis van het interview, dat het sturen en aanspreken van 

anderen hem veel moeite kost. Ysbrand wil graag op een prettige manier met anderen omgaan en 

gaat lastige gesprekken uit de weg om mogelijke conflicten te voorkomen.  
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Naar ons idee ligt zijn eigen gevoeligheid voor kritiek hieraan ten grondslag. We merken dat Ysbrand 

erg sterk geneigd is zich kritiek persoonlijk aan te trekken en gemaakte fouten direct op zichzelf te 

betrekken. Hij is behoorlijk streng voor zichzelf en vindt het lastig wanneer anderen hem aanspreken 

op iets dat niet naar wens is verlopen. Vanuit zijn eigen negatieve gevoel bij kritiek en vanuit zijn 

behoefte aan harmonie, spreekt hij anderen ook niet aan op het moment dat afspraken niet worden 

nagekomen. Problemen lost hij snel zelf op in plaats van anderen te wijzen op hun 

verantwoordelijkheden. Doordat hij cognitief sterk is en planmatig werkt, kan hij ook veel werk 

verzetten. Op het moment echter dat hij meerdere projecten tegelijk zal moeten leiden wordt het 

lastig om overal zelf de brandjes te blussen. Het zou Ysbrand naar ons idee heel erg helpen wanneer 

hij leert onderscheid te maken tussen de mens/relatie en de taak. Daarnaast mag hij meer gaan 

vertrouwen op zijn eigen sociale en communicatieve vaardigheden. Juist doordat hij op dat vlak zo 

sterk is, kan hij zich behoorlijk wat veroorloven als het gaat om het geven van negatieve feedback en 

het aanspreken.  

In relatie tot de functie van projectleider kan gesteld worden dat Ysbrand goed naar voren komt op 

de organisatorische competenties zoals besluitvaardigheid, plannen en organiseren en 

resultaatgerichtheid. Daarnaast is zijn werk- en denkniveau passend bij het niveau van de functie. In 

sociaal opzicht ligt zijn kracht in zijn verbindend vermogen en in zijn sociale vaardigheden. Het 

aanspreken van anderen, het taakgericht sturen en het delegeren zijn aspecten van de functie die 

hem minder goed afgaan. Door te werken aan genoemde ontwikkelpunten zal hij hier naar ons idee 

stappen in kunnen zetten, dit zal echter wel de nodige tijd en aandacht kosten.  

 

ADVIES 

We adviseren Ysbrand om in een individueel coachingstraject te werken aan genoemde 

ontwikkelpunten. Allereerst is het belangrijk om te onderzoeken welke belemmerende overtuigingen 

hem ervan weerhouden zich uit te spreken. Vervolgens kan hij gaan werken aan het vergroten van 

zijn vaardigheden. Door te oefenen met het geven van feedback zal zijn angst hiervoor afnemen en 

kan hij ervaren dat kritiek geven niet per se tot een conflict hoeft te leiden. We verwachten dat zijn 

natuurlijke constructieve houding en zijn resultaatgerichte insteek dan nog beter uit de verf zullen 

komen.  
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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 Ysbrand is beter dan 69% 
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 Ysbrand is beter dan 78% 
van de normgroep. Zijn score ligt hiermee op een 
bovengemiddeld 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 Ysbrand is 
beter dan 56% 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 

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

 
aanleg   ● ●  

 
gedrag    ●  

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

 
aanleg   ● ●  

 
gedrag    ●  

 

Op basis van het theoretisch materiaal, waarin naast cognitieve capaciteiten ook enkele werk- en 

denkstijlfactoren zijn meegenomen, komt het probleemanalytisch- en oordeelsvermogen van 

Ysbrand goed naar voren. Hij is gemiddeld rationeel te noemen, waardoor hij bij het beoordelen van 

problemen zowel naar de feiten kijkt als naar meer subjectieve zaken. Doorgaans kijkt hij vooruit en 

plant hij op de middellange termijn. Daarbij valt op dat hij kritisch is in het beoordelen van informatie 

en dat hij graag nadenkt over abstracte zaken. Met zijn goed ontwikkeld abstract redeneervermogen 

heeft hij snel overzicht en kan hij gevolgen van beslissingen goed inschatten.  

In beide rollenspellen laat Ysbrand zien dat hij goed in staat is informatie snel te doorgronden. Hij 

heeft beide casussen adequaat geanalyseerd en komt met oplossingen die passen bij de gestelde 

problematiek. Aanvullende informatie die wordt ingebracht door zijn gesprekspartners past hij 

gemakkelijk in zijn verhaal in. Hij schakelt snel en werkt vanuit in- en overzicht. Wel valt op dat hij 

wat minder kritisch is in het beoordelen van de input van de ander. Hoewel hij in zijn evaluaties 

achteraf wel laat blijken dat hij twijfelt aan het verhaal van de ander, laat hij dit in het gesprek niet 

merken. Het kan hem helpen wanneer hij scherper leert doorvragen op de input van anderen, zodat 

hij ter plekke zijn eigen twijfels al kan toetsen.  

Overall komt het werk- en denkniveau van Ysbrand uit op een stevig hbo-niveau.  
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TOELICHTING COMPETENTIES 

 

COMPETENTIE  BEOORDELING 
laag matig voldoende hoog zeer hoog 

Besluitvaardigheid 
Neemt op het juiste moment beslissingen. 
Neemt standpunten in en committeert zich 
hieraan door ze uit te spreken en/of ernaar 
te handelen 

 
aanleg   ● ●  

 
gedrag   ●   

 
Over het algemeen is Ysbrand een vrij vlotte beslisser. Hij is niet iemand die van nature geneigd is 

lang te wikken en wegen, al vindt hij het bij complexere beslissingen of wanneer de gevolgen groot 

zijn, wel prettig om alle voor- en nadelen goed op een rij te hebben. Doorgaans kijkt hij vooruit en 

houdt hij bij het nemen van zijn besluiten rekening met de mogelijke gevolgen. Hij is goed in staat 

vanuit overzicht te werken. In de rollenspellen valt wel op dat hij het lastiger vindt om beslissingen te 

nemen wanneer hij te maken krijgt met verschillende elkaar tegensprekende meningen. Hij vindt het 

belangrijk om iedereen te horen en aan ieders mening recht te doen, waardoor het in dergelijke 

situaties moeilijker voor hem kan zijn de knoop door te hakken. Het kan hem helpen wanneer hij op 

dit soort momenten teruggrijpt op de feiten. Hij heeft zelf snel het overzicht en kan zaken goed 

inhoudelijk onderbouwen. Het focussen op de feiten zal het makkelijker voor hem maken om tot een 

besluit te komen.  

 
 

Delegeren 
Draagt taken en verantwoordelijkheden 
over aan relevante anderen; geeft 
mogelijkheden en bevoegdheden om taken 
effectief uit te voeren 

 
aanleg   ●   

 
gedrag  ●    

 

Op deze competentie kan Ysbrand zich nog verder ontwikkelen. Vanuit het persoonsprofiel valt op 

dat hij van nature gemiddeld zorgelijk is en niet extreem veel waarde hecht aan kwaliteit en/of 

accuratesse. Het is dus niet zo dat hij overal bovenop zit en dingen vanuit een hang naar perfectie 

zelf wil doen. Daarnaast heeft hij een behoorlijk sterk vertrouwen in anderen, wat maakt dat hij best 

bereid is dingen uit handen te geven. In de praktische oefeningen zien we echter dat het 

daadwerkelijk beleggen van taken bij anderen lastig voor hem is. Hij is geneigd veel werkzaamheden 

naar zich toe te trekken en spreekt anderen ook niet gemakkelijk aan wanneer zij hun taken niet 

hebben uitgevoerd. Zijn sterke behoefte aan harmonie maakt dat hij mogelijke conflicten liever uit 

de weg gaat en daardoor taken zelf oppakt wanneer anderen dit niet uit zichzelf doen.   
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COMPETENTIE  BEOORDELING 
laag matig voldoende hoog zeer hoog 

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

aanleg   ●   

gedrag    ●  
 

Hoewel Ysbrand zichzelf niet ziet als een echte verkoper, weet hij anderen wel vrij gemakkelijk mee 

te krijgen in zijn verhaal. Hij weet zijn ideeën inhoudelijk goed te onderbouwen, waarbij hij ervoor 

zorgt dat zijn argumenten goed aansluiten bij de behoefte van de ander. Daarnaast is hij sterk 

geneigd weerstand serieus te nemen en doet hij moeite zich te verplaatsen in de ander. Met zijn 

prettige en ontspannen manier van doen, creëert hij een bepaalde goodwill, waardoor mensen 

geneigd zullen zijn met hem mee te gaan. In het rollenspel waarin hij zijn collega moet overtuigen 

een project in te passen in een al volle planning, toont hij zich overtuigend. Hij heeft zelf al gezien 

waar de ruimte zit, checkt voortdurend bij de ander of deze zich kan vinden in zijn plannen en neemt 

haar input mee in het uiteindelijke voorstel. Daarnaast valt op dat hij de tijd neemt om te luisteren 

naar de weerstand van de ander. Zijn argumenten zijn daarbij logisch en inhoudelijk sterk, waardoor 

de ander het eigenlijk niet oneens met hem kan zijn.  

 

 

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

Aanleg    ●  

Gedrag    ●  
 

Qua plannen en organiseren komt Ysbrand overall sterk naar voren. Hij is van nature geneigd 

planmatig en gestructureerd te werken en handelt vanuit overzicht. Doordat hij informatie snel kan 

doorgronden, zien hij ook vlot waar oplossingen liggen voor knelpunten in een planning. De 

resultaten van de online simulatie (Zeezicht) laten zien dat Ysbrand zeer goed in staat is meerdere 

taken op een logische, overzichtelijke en efficiënte wijze te plannen. Opvallend is dat hij in theorie 

ook goed weet te delegeren. Hij snapt welke taken hij het best kan delegeren en houdt daarbij ook 

goed rekening met welke taak hij aan wie delegeert. Zoals eerder beschreven, is het daadwerkelijk 

toewijzen van taken aan anderen in de praktijk nog lastig voor hem. In het rollenspel waarin een 

complexe planning centraal staat, zien we dat hij snel het overzicht heeft en gemakkelijk schuift met 

opdrachten om tot een efficiënte planning te komen. In beide gesprekken werkt hij vanuit een 

heldere agenda en bewaakt hij de tijd goed.  
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COMPETENTIE  BEOORDELING 
laag matig voldoende hoog zeer hoog 

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

 
aanleg   ●   

 
gedrag   ●   

 

Vanuit het persoonsprofiel komt Ysbrand naar voren als iemand voldoende focus heeft op het 

resultaat en gericht toewerkt naar gestelde doelen. Hij is behoorlijk volhardend, maar ook flexibel 

genoeg om doelen bij te stellen wanneer dit nodig is. In de rollenspellen werkt hij volgens een 

heldere agenda, stuurt hij aan op concrete afspraken en vat hij de afspraken regelmatig samen. Wat 

hij nalaat, is de ander aanspreken op afspraken die niet nagekomen zijn. Het ingrijpen bij 

tegenvallende resultaten is lastig voor hem. We zien dat hij geneigd is de fout vooral bij zichzelf te 

leggen (“wellicht was ik niet duidelijk in mijn instructies”) en gaat (nog) harder werken om het 

beoogde resultaat te kunnen behalen. Zijn neiging conflicten te vermijden kan hem belemmeren in 

het bereiken van het resultaat dat hij voor ogen heeft.  

 

 

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

 
aanleg    ●  

 
gedrag  ● ●   

 

Ysbrand hecht veel waarde aan onderlinge afstemming en harmonie. Hij werkt bij voorkeur in een 

omgeving waar beslissingen op democratische wijze genomen worden en waarin iedereen gehoord 

wordt. Van nature is hij sociaal, zorgzaam en hartelijk. Hij maakt gemakkelijk contact, is spontaan en 

oprecht geïnteresseerd in anderen. Zowel gevraagd als ongevraagd biedt hij zijn hulp aan anderen. In 

de rollenspellen valt op dat hij op een zeer prettige manier contact legt en de ander en diens verhaal 

serieus neemt. Hij onderzoekt, stemt af en zorgt voor een constructieve sfeer. Doordat hij zelf echter 

zo hard aan het werk is het de ander naar de zin te maken, is het de vraag in hoeverre er nu echt 

samengewerkt wordt. Op het moment dat iemand nog niet precies weet hoe iets opgelost kan 

worden pakt Ysbrand het over en hij trekt vrijwel alle taken naar zich toe. Hij komt hiermee heel 

behulpzaam over, maar geeft de ander hiermee ook het gevoel dat deze niet helemaal serieus 

genomen wordt. De moeite die Ysbrand doet om het de ander naar de zin te maken, heeft in dit 

geval juist een averechts effect. Het resultaat is daardoor minder “samen” dan dat je op basis van zijn 

persoonsprofiel zou verwachten.  
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COMPETENTIE  BEOORDELING 
laag matig voldoende hoog zeer hoog 

Stressbestendigheid 
Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij 
tegenslag, teleurstelling of tegenspel 

aanleg  ● ●   
gedrag  ● ●   

 

Van nature is Ysbrand behoorlijk optimistisch. Hij kan zich zorgen maken voor belangrijke 

gebeurtenissen en dan wat spanning ervaren, maar weet dit doorgaans te relativeren. Na afloop kan 

hij nog wel eens piekeren over hoe een situatie is verlopen en het is dan lastig voor hem om niet te 

blijven hangen in zijn eigen fouten. Wat opvalt is dat hij erg gevoelig is voor kritiek. Ysbrand wil het 

graag goed doen en wil graag dat anderen tevreden zijn over zijn werk. Kritiek op het resultaat trekt 

hij zich snel persoonlijk aan. Doordat hij zelf zo gevoelig is voor kritiek, is hij ook bang anderen 

negatieve feedback te geven. Hij wil hen niet het gevoel geven dat hij zelf ervaart wanneer hij kritiek 

krijgt en zegt dan maar liever niks. We zien hierin een stevig ontwikkelpunt gelegen. Zijn enorm 

sterke behoefte anderen te vriend te houden en de harmonie te bewaren heeft namelijk effect op 

verschillende andere competenties.  

 

 

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

aanleg  ●    

gedrag  ●    
 

Het aansturen van anderen is niet iets wat Ysbrand als vanzelf gemakkelijk doet. Hij is van nature niet 

zo dominant en vindt het prettiger wanneer anderen taken oppakken vanuit hun eigen motivatie, 

dan dat hij ze er op moet wijzen. Tegelijkertijd houdt hij wel van orde, overzicht en structuur en wil 

hij toewerken naar resultaat. We verwachten dat het aansturen van anderen hem beter af zal gaan, 

wanneer hij leert taak en mens los te zien van elkaar. Wanneer hij iemand aanspreekt op de taak, wil 

dat niet per se zeggen dat dit effect heeft op de onderlinge relatie of dat hij kritiek heeft op de 

persoon.  

 

 

 

 


