
 
SELECTIE- EN 
ONTWIKKELASSESSMENTS
MAATWERK . TO THE POINT . BETROUWBAAR

Goed gekwalificeerd personeel
is belangrĳker dan ooit. 
Een assessment geeft inzicht of 
iemands drĳfveren, competenties 
en motivatie aansluiten bĳ wat 
nodig is binnen jouw organisatie.  

 
 

 
 

 
 

 

SELECTIE- EN 
ONTWIKKELASSESSMENTS
MAATWERK . TO THE POINT . BETROUWBAAR

Een glashelder kernprofiel biedt 
jou concrete handvatten voor 
verdere coaching en 
ontwikkeling van management 
en medewerkers. 
Zo voorkomt een assessment 
teleurstellingen en verzekert je 
van een goede match.



Resultaat:
- Onafhankelĳke en objectieve rapportage
- Praktische adviezen voor coaching en ontwikkeling 
- Weloverwogen en zorgvuldige besluitvorming
- Meer zekerheid op succesvolle inzet van personeel
 
 

Plus:
- Snelle doorlooptĳden 
- Persoonlĳke terugkoppeling
- Toegankelĳke en gedreven assessoren
- Werkwĳze conform de NIP-standaarden

op lange termĳn

Wil je zicht krĳgen in de drĳfveren en competenties van 
jouw toekomstige medewerkers of collega’s? Dan is het 
verstandig een assessment standaard onderdeel te maken 
van de selectieprocedure. Leiderschapsuite biedt 
selectie-assessments voor zowel leidinggevenden als 
professionals. Ook voor collega’s die langer in dienst zĳn 
kan er aanleiding zĳn om een assessment in te zetten. Denk 
daarbĳ aan nieuwe verantwoordelĳkheden, outplacement of 
opvolging in een familiebedrĳf. We spreken dan over een 
ontwikkel-assessment. Met beide assessments van 
LeiderschapSuite krĳg je concrete adviezen en leg je een 
stevige basis voor een succesvolle samenwerking.



DE STAPPEN IN HET ASSESSMENTPROCES

• Stap 1
 Goede kennis van context en specifieke 

vragen vormen het vertrekpunt

•
 

Stap 2 Afnemen testen en onderzoeken •

 
Stap 4 Diepte-interview

Gesprek met één of meerdere assessors over de toekomstige positie

 
 

• Stap 3
 

Rollenspel met professionele acteur

• Stap 5

 

Maatwerkrapportage en terugkoppeling

 
 

 

waarvan krĳgt iemand energie,
waardoor verliest iemand energie?
wat is het abstractieniveau van iemand 
m.b.t. taal, rekenen en ruimtelĳk inzicht?
welke talenten zĳn reeds ontwikkeld, 
waar ligt motivatie en potentieel?
       

Drĳfverenscan:

IQ-test:

Competentiescan:

Intakegesprek
Hoe reageert iemand op de nagebootste werkelĳkheid?

NB: de aard en inhoud van het assessment is afhankelĳk van de vraagstelling

Toepasbaar advies dat de vraagstelling concreet beantwoordt



LEIDERSCHAPSUITE: RUIM 10 JAAR HELPT LEIDERSCHAPSUITE ORGANISATIES  
OP BEVLOGEN MANIER MET  LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Je wilt een solide basis leggen voor optimale inzet van talent 
Managers, professionals, opvolgers in het familiebedrĳf, directies, partners, vennoten   
Villa “De Eerdbeek”, Lunteren
Variërend van een dagdeel tot een dag
Tussen €1.799,- en € 2.499,-. Bedragen excl. btw 

 

AANLEIDING:
VOOR WIE:

LOCATIE:
DUUR:

INVESTERING:

LEIDERSCHAPSUITE      Dorpsstraat 22, 6741 AK Lunteren     
T       E  info@leiderschapsuite.nl     W  www.leiderschapsuite.nl     


