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8 stappen om zelf assessments uit te kunnen voeren 

 

1. Bouw competentieprofielen 

Belangrijk is dat je de essentie van de verschillende functies weet te pakken. Je mag 
ook wat verder vooruit kijken: waar wil de organisatie met deze functie of rol naar toe. 
Houd het wel reëel, het fundament moet op het hier en nu gebaseerd zijn. Ideeën 
over kernwaarden of leiderschapskenmerken mogen best wat doorsijpelen. Als je 
toevallig al weet met welk assessmentplatform je gaat werken, kies dan voor de 
competentietaal waar dat systeem mee werkt. Als je nog geen keuze hebt gemaakt, 
geen enkel probleem. Via mappings kan altijd een zinvolle koppeling worden 
gemaakt met de competentieprofielen die je zelf bouwt. Ook brede gelaagde 
competenties, waar assessmentplatforms nou net niet mee werken, zijn via een 
mapping prima te koppelen. 

 

2. Maak een keuze voor een assessmentplatform 

Die keuze dien je op 3 hoofdkenmerken te maken, functionaliteit, data protectie en 
psychometrische kwaliteit. 

A. Functionaliteit. Wat wil je straks kunnen met het platform:  
• In welke talen wil je testen kunnen afnemen?  
• Moet het te koppelen zijn met je Applicant Tracking System?  
• Wat voor soort rapporten heb je straks nodig?  
• Wil je managementinformatie kunnen genereren?  

B. Data protectie. We hebben in Nederland strenge regelgeving rondom privacy 
gevoelige data. En het belang van privacy neemt alleen maar toe. Check op 
dit punt de volgende issues: 

• Hoe stabiel is het systeem?  
• Hoe is de beveiliging van data geregeld?  
• Hoe zijn de toegangsrechten geregeld, kan ik verschillende 

medewerkers verschillende soorten autorisaties toekennen?  
• Kan ik verschillende bedrijfsonderdelen afzonderlijke rechten 

toekennen?  
C. Psychometrische kwaliteit van de content. Er zijn nogal wat assessment 

instrumenten in omloop waarvan de psychometrische kwaliteit behoorlijk ter 
discussie staat. Behoorlijk wat hypes hebben inmiddels de revue gepasseerd. 
Kies dus voor evidence based tooling. Je gaat nogal stevige beslissingen over 
mensen nemen, dat moet wel wetenschappelijk onderbouwd zijn. Pas op voor 
pseudo wetenschappelijke claims. 
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3. Bouwen assessmentprogramma’s 

Laat de leverancier van je assessmentplatform een competentiemapping maken, 
waarbij je eigen competentietaal wordt gemapt met de competentietaal van het 
platform. Zij doen dat zelf of laten dat door een business partner doen, maar ze 
hebben er ervaring mee. Op basis van de (gemapte) competentieprofielen kan de 
leverancier of de businesspartner een assessmentprogramma per profiel bouwen. 

 

4. De knoppentraining 

Bepaal wie het  systeem gaat bedienen, niet vanuit de inhoud maar vanuit de 
operationele logistiek. Meestal zijn dat medewerkers van een recruitment office bij 
een grote organisatie of bij kleinere organisaties HRM-ers. Bij het Kleinbedrijf zien we 
vaak dat office managers of secretaresses hiervoor de verantwoordelijkheid krijgen. 
Ze dienen in ieder geval goed geïnstrueerd te worden over de functionaliteiten van 
het systeem. 

 

5. Ontwerp de communicatie uitingen 

De leverancier van het assessmentplatform zal je de belangrijkste content leveren die 
je kunt gebruiken om de verschillende stappen die een kandidaat gaat ervaren toe 
te lichten. De tone of voice en uitleg van de inbedding in je recruitmentproces dien 
je echter zelf toe te voegen. Soms pakt recruitment dit op, maar betrek ook 
marketing en/of communicatie erbij. Bij kleinere organisaties moet je dit niet 
delegeren aan een secretaresse. Het gaat hier om arbeidsmarkt communicatie, dus 
jouw merk op de arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar talent een schaars goed is.  

 

6. Trainen van je professionals 

HR professionals en recruiters worden getraind in test-theorie, interpretatie en 
terugkoppeling van testuitslagen. Dit is één van de belangrijkste onderdelen. Jouw 
eigen mensen gaan straks met psychometrische tests aan de slag. Dat heeft een 
grote impact op kandidaten. Je kunt daar niet lichtzinnig mee omgaan. De kwaliteit 
van de terugkoppeling van bevindingen en de ethiek die daarbij komt kijken is erg 
belangrijk. Voor de kandidaat omdat je letterlijk iemands levensloop kunt 
beïnvloeden. Voor je organisatie omdat dit een enorme impact heeft op je positie op 
de arbeidsmarkt. Een professioneel selectie proces met hoogwaardige assessments 
versterkt je merk fors. Andersom geldt ook: een lousy proces richt forse schade aan.  
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7. Trainen van je hiring managers 

Meestal zien we dat HR en/of recruitment getraind wordt als testprofessional. Als 
echter de lijnmanagers ongestructureerde interviews gaan voeren die geen enkele 
connectie hebben met je Do It Yourself assessment proces, doe je jezelf tekort. Een 
ongestructureerd interview heeft geen plaats in een professioneel selectieproces. Als 
je Do It Yourself assessment gaat invoeren is dit ook het moment om hiring managers 
te trainen in het voeren van een professioneel gestructureerd interview. 

 

8. Go live 

Zorg dat je snel live gaat. Niets is zo fnuikend voor het beklijven van je trainingen als 
het niet kunnen uitvoeren van wat je hebt geleerd in de praktijk. Wij weten uit 
ervaring dat bij de beste implementaties, meteen na training van de verschillende 
groepen medewerkers, het Do It Yourself assessment live ging. Met echte kandidaten 
en binnen een paar weken op de nieuwe manier aan de slag, dat werkt. 

 

Hoe snel kunnen we deze stappen doorlopen? 

Bij een juiste priorisering en planning bedraagt de doorlooptijd van deze stappen 
tussen de 1 tot 2 kwartalen.  

 

Wat levert het op? 

Met een DHZ aanpak dalen de kosten per assessment enorm. Daardoor zal je 
organisatie vaker gebruik maken van dit instrument en op gestructureerde wijze 
relevante data van kandidaten en werknemers kunnen verzamelen. Dat heeft enkele 
grote voordelen: 

A. De quality of hire zal toenemen. 
B. Beslissingen hebben meer fundament en minder discussie. 
C. Kandidaten en werknemers ontvangen zinvolle feedback. Dat levert dat een 

leerzame ervaring op en komt professioneel over. 

 

 

 

Door Marco van Aarle, partner Starcheck BV – Eindhoven,  mei 2017 
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Dit is een uitgave van: 

 

Starcheck BV 

Schootsestraat 14 

5616 RD Eindhoven 

088 – 277 377 6 

www.starcheck.nl  

Ik neem contact op met Starcheck 

 

 

Over Starcheck: 

We voorspellen functioneren met assessments en games. Gedegen en met fun. Met 
candidate experience als uitgangspunt. Met de modernste tools, in ruim 40 talen. Te 
integreren met elk recruitmentproces, met meerdere meetmomenten. Dat levert 
betere keuzes op in minder tijd. 
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