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LOOPBAANONDERZOEK 
 

 
Als gevolg van veranderingen of fusies komt het steeds vaker voor dat een organisatie medewerkers herplaatst; 

soms in een (min of meer) vergelijkbare functie, soms in een nieuwe functie. Op zo’n moment is het belangrijk om 

na te gaan in hoeverre zo’n functie (nog wel) past bij uw kwaliteiten en persoon. U maakt  tenslotte een 

fundamentele keuze die soms zelfs ook invloed heeft op uw privéleven. Daarom kiezen wij bij een 

loopbaanonderzoek  voor een intensief, indringend en individueel onderzoek dat  geheel op uw specifieke situatie 

is toegespitst.  

 

Hoe ziet zo’n onderzoek er in de praktijk uit? 
 

Het betreft een onderzoek van 6-8 uur dat uit de volgende onderdelen bestaat: 

� Een startgesprek waarin we nader met elkaar kennismaken, nog een korte uitleg geven over de dag en 

eventuele vragen van u beantwoorden. We willen ook graag weten wat u van de dag verwacht, zodat 

we het programma daar zo nodig op kunnen aanpassen. 

� Enkele psychologische testen en vragenlijsten die zijn gericht op uw persoon, capaciteiten e.d., maar 

ook op eventuele leerpunten en uw vermogen om nieuwe zaken aan te leren. 

� Mogelijk enkele praktijksimulaties gebaseerd op de taken die u in de nieuwe functie zult gaan vervullen, 

maar ook op de situatie en ontwikkelingen in de organisatie. 

� Tussentijds korte gesprekken waarin we simulaties kort nabespreken. 

� Een door ons verzorgde lunch. 

� Aan het eind van het onderzoek een gesprek met de psycholoog waarin we u onze belangrijkste 

indrukken doorgeven en een grove uitspraak doen over de mate waarin wij u geschikt achten voor de 

functie. 

 

 

Wat is kenmerkend voor de manier waarop zo’n assessment wordt opgezet? 

 

Bij de door ons verzorgde assessments is in feite altijd sprake van maatwerk, waarbij de precieze inhoud 

afhankelijk is van de vragen en wensen van de opdrachtgever en de kandidaat. Verdere kenmerken zijn: 

� Het is een strikt individueel onderzoek waarbij de psycholoog de gehele dag voor u beschikbaar is.  

� We hanteren een open en constructieve aanpak zonder trucs, maar met eerlijke reflectie. 

� Per dag worden maximaal 2 kandidaten tegelijk getest. Deze worden -behoudens eventueel bij de 

lunch- niet met elkaar geconfronteerd.  

� Gedurende de testdag krijgt u regelmatig terugkoppeling van testresultaten en overige bevindingen. 

� Eventuele simulaties zijn specifiek voor de door u eventueel geambieerde functies gemaakt. Wij hebben 

ervoor gezorgd dat wij weten wat er op dit moment in de organisatie en/of de betreffende afdeling 

speelt, wat de gewoontes en kenmerken zijn van mensen, teams en afdelingen. Die informatie 

verwerken wij in de casussen. 

� Er is over het algemeen voldoende ruimte voor uw persoonlijke vraagstelling. We hebben namelijk de 

mogelijkheid om het programma zodanig tijdens de dag aan te passen zodat zaken echt duidelijk 

worden en specifieke vragen worden beantwoord; overigens zonder de hoofddoelstelling terzijde te 

schuiven.  
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Aanvullende informatie 

 

Binnen enkele (maximaal 5) werkdagen na het onderzoek maken wij een concept rapport. U krijgt dit 

schriftelijk op uw privé-(email)adres toegezonden. Wanneer wijzigingen worden aangebracht krijgt u de 

definitieve tekst volledig te lezen. Conform de regels van het Nederlands Instituut van Psychologen wordt de 

definitieve rapportage slechts na uw goedkeuring doorgezonden naar de opdrachtgever.  

De rapportage heeft slechts betrekking op de aangegeven doelstelling en derhalve geen geldigheid voor 

andere doeleinden. De bevindingen zijn geldig voor een periode van maximaal 2 jaar. Het rapport mag 

slechts na uw toestemming  worden opgenomen in het personeelsdossier; anders dient het na lezing te 

worden vernietigd. 

 

Wij stellen ons op het standpunt dat je een kandidaat het beste leert kennen door een correcte behandeling, 

openheid en het scheppen van een zekere vertrouwdheid. Iemand presteert immers het best wanneer de 

condities daartoe optimaal zijn. 

Wanneer u dit wenst wordt vooraf een kennismakingsgesprek gearrangeerd waarin wij informatie geven 

over onze aanpak gedurende de loop van de dag, de wijze waarop wij met gegevens en dergelijke omgaan, 

de mogelijkheden om vragen te stellen, enzovoort. Ook gedurende de dag zijn wij steeds voor u 

beschikbaar voor eventuele vragen. 

Alle personen die bij het onderzoek worden ingezet houden zich aan de gedragscode van het NIP. Wij 

gebruiken alleen tests waarvan de validiteit en betrouwbaarheid is bewezen. 

 

 

Heeft u nog vragen? 

 

Wanneer u nog vragen heeft kunt u het beste contact opnemen met Marcel Heitkamp of Onno Knaack,  de 

partners van ons bureau die verantwoordelijk zijn voor uw assessment. U kunt hen bereiken op ons 

kantoornummer, 038 4524350, of mobiel via 0653 992529 (Marcel)  dan wel 0653 177600 (Onno). 

 

 

Ons adres: Wipstrikkerallee 95, 8023 DW  Zwolle. 

 


