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Top 6 meest zinvolle assessmomenten 

 

Het ene allesbepalende assessment wordt steeds vaker vervangen door talrijke 
assessmomentjes. En op elk assessmomentje kun je iets meer te weten komen over 
iemands psychologische profiel. Elk assessmomentje filtert en levert een stukje van 
de puzzel, zodat uiteindelijk kan worden bepaald of een kandidaat of medewerker 
past bij een bepaalde functie of carrière. Zowel in de sourcing, recruitment als career 
fase zijn talrijke assessmomenten te creëren, te meten en vast te leggen. 

Op basis van onze ervaring, hebben wij een top 6 samengesteld waarmee je het best 
vroegtijdig kunt filteren. Op eigenschappen die er voor jouw organisatie het meest 
toe doen. Dan kun je meer tijd besteden aan relevant talent. 

 

6. kans op contraproductief gedrag in de werkomgeving 

 

 ★ 
 

. 

 ★★★★★ 
  ★★★ 

 

 

Hoe gaan kandidaten om met weerstand, dillema’s en tegenslag? Dit kan een 
belangrijk aspect voor succesvol functioneren zijn. Dan wordt het relevant om hier 
een assessmoment van te maken. Met name bij uitvoerende functies kan dit zinvol 
worden ingezet. Je kunt achterhalen wat de kans is dat contraproductief gedrag zal 
gaan optreden en hoe zich dat dan manifesteert. Dit type instrument is wel wat 
gevoelig voor sociale wenselijkheid en zeker bij hoger opgeleiden dient hier 
terughoudend mee te worden omgegaan als het als een assessmoment wordt 
ingezet. Toepassingsgebied met name voor lager opgeleiden en uitvoerende 
functies waarbij grote volumes in de procedure zitten. Meestal als 1e instrument na 
de sollicitatie. 

 

5. match met bedrijfscultuur 

 

 ★★★★★ 
 

. 

 ★★★★★ 
   

 

 

Past hij/zij wel bij onze organisatie? Dat is een vraag die we vaak krijgen. Je kunt hier 
in de loop van het recruitment traject in de gesprekken een beeld van proberen te 
krijgen. Je kunt dit ook met een vragenlijst in kaart brengen. Bijvoorbeeld een 
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psychometrische vragenlijst waarbij je drijfveren achterhaald. Als jij weet wat je als 
organisatie als cultuurkernmerken hebt, kun je kijken of een potentiele sollicitant 
daarbij pas. Is jouw organisatie bijvoorbeeld een typische startup en heeft een 
potentiele sollicitant een hele sterke behoefte aan structuur en hiërarchie met 
daarbij ook nog afwezigheid van stress dan is de match er waarschijnlijk niet. Je 
kunt dit assessmoment als beslismoment vanuit recruitment maar ook als 
zelfassessment inzetten. Bij een zelf assessment communiceer je 
cultuurkenmerken en laat je de sollicitant, op basis van die vragenlijst, voor zichzelf 
bepalen of er een match is. Dit assessmoment kan dus vooraan in de 
recruitmentfase of nog eerder in de candidate journey, in de sourcing fase. 

Dit is het assessmoment waar de meeste opdrachtgevers enthousiast door raken. Er 
zit echter één maar aan. Dit type instrument is het minst robuuste instrument dat 
in een traditioneel assessment wordt ingezet. Daardoor loop je het risico op 
selectiefouten. Je zult mensen ten onrechte gaan afwijzen en ten onrechte door 
laten gaan naar de volgende ronde. Kun je je dat permitteren? Heb je voldoende 
aanbod van sollicitanten? Hoeveel schade richt je aan bij je doelgroep als je ten 
onrechte gaat afwijzen? 

 

4. de kennistoets 

 

 ★★★ 
 

. 

 ★★★★★ 
   

 

 

Vaak is beheersing van een bepaalde vaardigheid of kennisdomein kwalificerend 
voor een functie. Soms wordt dat door een opleiding kwalificatie structuur geborgd 
(piloot, audicien etc.) vaak echter niet. En dan? Nu is een assessmoment op zijn 
plaats. Er zijn enorm veel instrumenten beschikbaar om allerlei vaardigheden of 
kennisdomeinen te toetsen. Leveranciers van psychometrische tooling bieden deze 
vaak additioneel aan. Partijen zoals Cito hebben er op het schap liggen en er is een 
wereld aan Cloud oplossingen beschikbaar. De kennistoets wordt over het 
algemeen ingezet in de recruitment fase. Er moet al wel een stevige interesse van 
de kandidaat zijn voor jouw organisatie om aan dit assessmoment deel te nemen. 
Een belangrijke ontwikkeling zijn open badges. Wellicht kunnen deze in de 
toekomst dit type assessmoment gaan vervangen. 

 

 

 

 

https://openbadges.org/
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3. Persoonlijkheids analyse 

 

 ★★★★★ 
 

. 

 ★★★★★ 
  ★★★★★ 

 

 

Voor sommige functies is een bepaalde persoonlijkheidsstructuur van cruciaal 
belang. Denk bijvoorbeeld maar eens aan sales. Dan kan het heel zinvol zijn om een 
persoonlijkheidsvragenlijst als op zichzelf staand assessmoment in te zetten. In de 
assessments die traditionele assessmentbureau’s uitvoeren is dit een standaard 
onderdeel. Er wordt hier een behoorlijk belang gehecht aan de uitslag, al zal een 
assessmentpycholoog deze vragenlijst altijd willen bespreken in het interview. Als je 
een persoonlijkheidsvragenlijst als assessmoment inzet doe je dit om derailers op te 
sporen. Zie ik grote risico’s? Vaak doe je dat aan het begin van de recruitment fase. 
Er zijn echter ook behoorlijk wat initiatieven om dit type instrument in te zetten in 
de sourcing fase. Kandidaten blijken hier relatief gemakkelijk aan mee te willen 
werken mits zij zelf relevante feedback ontvangen. Velen hebben een behoefte om 
meer over zichzelf te weten te komen. 

 

2. Situational Judgement Test 

 

 ★★★★★ 
 

. 

 ★★★★★ 
   

 

 

Er zijn functies die een beperkt beroep doen op kennis en waar analytisch 
vermogen ook niet het verschil maakt. Denk bijvoorbeeld aan contact center 
medewerkers of beveiligers. Hier is het kunnen inschatten van, en adequaat kunnen 
reageren in sociale situaties van groot belang. Die situaties kunnen we simuleren. 
Vervolgens kunnen we bepalen wat de gewenste positieve reactiepatronen zijn. 
Hiermee is te achterhalen of kandidaten verschillende sociale situaties adequaat 
weten in te schatten. Dan weten we of ze begrijpen hoe te handelen, en daarmee is 
de kans vergroot dat ze in de praktijk ook daadwerkelijk het juiste gedrag zullen 
laten zien. Testpublishers ontwikkelen dit type instrument vanuit de psychometrie. 
Hun aandacht ligt vaak in het kunnen aantonen van de psychometrische kwaliteit 
van hun instrument. Het nadeel is dat het een generiek instrument is voor een 
bepaalde functiegroep. Dus geen maatwerk of branding. Als maatwerk of branding 
wel van hen wordt gevraagd ogen deze instrumenten vaak wat statisch. Meer 
geschikt als er al commitment is van een kandidaat en dus op zijn plaats in de 
recruitment fase. Game design studio’s zijn ook actief op dit domein. Zij benaderen 
de Situational Judgement Test veel meer als een game. Het fun gehalte ligt hoger. 
Je budget zal met name worden besteedt aan het ontwikkelen van de gameplay, 
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niet aan psychometrische onderbouwing. Daarmee is dit veel meer geschikt voor de 
sourcing fase en het wekken van interesse. Als de functie echter op een realistische 
manier wordt uitgebeeld kunt je dit instrument zien als een realisic job preview. 
Daarvan weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat dit de kwaliteit van de 
selectie verbeterd doordat kandidaten een zuiverdere afweging en zelfselectie 
maken als ze gaan solliciteren. 

 

1. capaciteitentests in de pré application fase (als zelf-assessment) 

 

 ★★★★★ 
 

. 

  
   

 

 

Traditioneel worden capaciteitentests ingezet als onderdeel van assessments die 
worden afgenomen door assessmentbureau ‘s. Aan de uitslag wordt veel waarde 
gehecht. Een lage score ten opzichte van de gewenste norm op dit type test wordt 
vaak gezien als een hoog risico. Voor sommige functies is er dan wat compensatie 
mogelijk door relevante ervaring en skills in combinatie met gewenste 
persoonlijkheidskenmerken. Meestal weegt dit type test echter zeer stevig mee in 
het eindoordeel. Dat heeft te maken met de robuustheid van het instrument. 
Capaciteitentests zijn zeer betrouwbaar, bij herhaalde afname komt er met grote 
waarschijnlijkheid een vergelijkbare uitslag uit. Daarnaast zijn het ook de beste 
voorspellers voor succes in een functie. Als je een selectiebeslissing zou moeten 
nemen op basis van één instrument, dan is dit je beste optie. Dat geldt voor alle 
functies, van accountant tot taxichauffeur. 

Als de capaciteitentest dan zo sterk van invloed is voor de selectiebeslissing, 
waarom zou je die dan pas helemaal op het eind van de recruitmentfase inzetten. 
Voor een grote ICT organisatie hebben we de capaciteitentests helemaal vooraan in 
de recruitmentfunnel gezet. Namelijk in de sourcing fase. Je kunt thuis 
capaciteitentest maken, anoniem. En dan zelf de uitslag bekijken en vergelijken 
met de norm die wordt gevraagd. Je krijgt ook automatisch feedback over de wijze 
van invullen en suggesties om zo optimaal mogelijk te scoren. Als je wilt, kun je dan 
deze tests opnieuw maken waarbij je een nieuwe set vragen krijgt en zo voor jezelf 
bepalen of er op analytische capaciteiten een match is met deze organisatie. We 
weten inmiddels dat, bij deze ICT organisatie, de kwaliteit van de pool van 
sollicitanten is verbeterd en dat (later) in de recruitmentfase 30% minder werd 
afgetest op dit onderdeel. Daarnaast zijn het er een stuk meer omdat dit 
assessmoment drempelverlagend heeft gewerkt. Blijkbaar twijfelden veel 
geïnteresseerden eerst of ze het niveau wel zouden halen. Door dit vooraf te 
kunnen testen bij zichzelf, is die drempel weg. 

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  

 

 

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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