
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   

Rapport selectieassessment 
 
 
Datum:   
 
Kandidaat: dhr Proefpersoon  
 
Organisatie:  XYZ 
 
Rol:  Manager Customer Support 
 
Adviseur:  
 
 
 
Dit rapport beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zal niet zonder 
toestemming van de kandidaat aan derden worden versterkt. 
 
De uitkomsten van dit onderzoek zijn een momentopname: de waarde 
van de resultaten kan na verloop van tijd veranderen. 
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Inhoud rapportage 
 
Vraagstelling 

Aanpak 

Advies 

Uitwerking rollenspel 

Samenvatting 

Onderzoeksresultaten (bijlage) 

- Uitkomsten competentieonderzoek  

- Uitkomsten capaciteitenonderzoek 

 
 

Vraagstelling 
 

XYZ heeft Smart HRD ingeschakeld om een selectiegericht assessment uit te voeren. Het 
doel van dit assessment is te onderzoeken of de heer Proefpersoon (momenteel supervisor 
binnen XYZ) in aanmerking komt voor de functie van Manager Customer Support op basis 
van vooraf vastgelegde selectiecriteria.  
 
 
  

Aanpak 
 

Het assessment bestond uit de volgende onderdelen: 
 

 Intake; 
 

 Criteriumgericht interview aan de hand van de Occupational Personality Questionnaire 
(persoonlijkheidsvragenlijst); 

 

 Competentieonderzoek op basis van de Occupational Personality Questionnaire; 
 

 Capaciteitenonderzoek: bepalen denkniveau; 
 

 Rollenspel. 
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Advies 
 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de verschillende vragenlijsten en testen, de 
praktijksimulatie en de indruk die de kandidaat op ons achterlaat, komen wij tot de conclusie 
dat de heer  Proefpersoon onvoldoende tegemoet komt aan de gestelde eisen voor de 
functie van customer support manager.  
Op de eerste plaats voldoet hij niet aan het gewenste denkniveau (minimaal gemiddeld hbo-
niveau). Op de verbale test scoort hij op een hooggemiddeld hbo-niveau, op de inductieve 
test scoort hij gemiddeld hbo en op numeriek vlak toont hij een niveau dat ruim onder hbo-
niveau ligt.  
Kijkend naar zijn competenties dan zien wij dat hij op analytisch vlak onvoldoende aan het 
gewenste profiel tegemoet komt. Dit werd bevestigd in het rollenspel (business case waarin 
hij een plan van aanpak moest opstellen en presenteren): hij dook direct in de inhoud en 
ging aan de slag met het uitdenken van praktische oplossingen, zonder dat hij op voorhand 
doelstellingen en verwachtingen helder had. De heer Proefpersoon is duidelijk meer een 
‘mensen’mens’ dan een ‘zakenman’. Hij is sterk in het motiveren en ontwikkelen van 
anderen en haalt hier persoonlijk veel voldoening uit. Echter als manager zijnde mag van 
hem een meer commerciële insteek verwacht worden, waarbij het hebben van oog voor 
financiële zaken en zakelijke aangelegenheden van wezenlijk belang is. Hierin ligt duidelijk 
niet de kracht van de heer Proefpersoon.  

 



   

 Smart HRD  selectieassessment dhr. Proefpersoon   XYZ 4 

 

  
Samenvatting kwaliteiten en ontwikkelpunten 

 
Als sterke punten van de heer Proefpersoon zien wij: 
 
+  Sterke interesse in en aandacht voor zijn medemens. Probeert motieven en gedrag 

van anderen te begrijpen en daarbij aan te haken. Is tevens zorgzaam ingesteld, staat 
graag met een helpende hand en/of luisterend oor klaar; 

+  Enthousiasmerend en in staat tot het motiveren van anderen. Ziet het als grote 
uitdaging om zijn kennis en vaardigheden over te brengen en daardoor anderen te 
zien groeien in hun functie; 

+  Toegankelijk, open en eerlijk in zijn manier van communiceren. Zegt wat hij denkt en 
durft daarbij confronterend te zijn. Heeft in communicatie ook oog voor de tegenpartij 
en diens standpunten; 

+ Kritische houding als het gaat om het zien van fouten en verbetermogelijkheden; 
+ Komt zelfverzekerd over, is zelfstandig in zijn manier van werken en kan zijn eigen 

plan trekken; 
+  Doener: gericht op praktische uitvoerbaarheid, staat graag met ‘benen in de klei’. 
 
 
In het licht van de functie van manager customer support bij XYZ hebben wij de volgende 
aandachtspunten voor de heer Proefpersoon geconstateerd: 
 
- Analytisch minder sterk. Is meer emotioneel dan rationeel ingesteld, wat snel kan 

leiden tot subjectieve oordeelsvorming. Met name cijfermatig bezig zijn is niet zijn 
ding. Bovendien houdt hij ervan om vrij snel tot conclusies te komen en knopen door 
te hakken, wat eveneens ten koste gaat van zorgvuldigheid in besluitvorming.  

- Sterk gericht op het moment/ad hoc zaken en weinig tot niet bezig met de lange 
termijn. Daardoor duikt hij, indien hij een opdracht krijgt voorgeschoteld of een 
probleem zich voordoet, direct in het praktisch oplossen ervan. Hier zit, op uitvoerend 
niveau, dan ook zijn kracht. Als manager zal hij allereerst moeten leren om op 
dergelijke momenten meer tijd te nemen om zich een beeld te vormen van 
doelstellingen, verwachtingen etc en om volgens een gedegen plan van aanpak te 
formuleren. Vanuit zijn pragmatische insteek en focus op het hier-en-nu zal hij moeite 
hebben met het stellen van doelen voor de toekomst, wat voor de manager customer 
support een belangrijke taak is. Hij mag leren om zich meer vooruitziend op te stellen 
om zodoende breed (strategisch) perspectief voor ogen te krijgen en te houden; 

- Doordat hij weinig regels volgend is ingesteld, zal hij vanuit een managementpositie 
meer moeite hebben om zijn medewerkers regels en procedures te laten volgen. 
Hierin is hij namelijk niet degene die het goede voorbeeld geeft; 

- Hij kan behoorlijk eigenwijs is in het hanteren van zijn eigen benadering en het volgen 
van zijn eigen weg. Hoewel hij zich hiervan bewust is en tracht om zoveel mogelijk 
ruimte voor anderen te laten, blijft het een reële valkuil dat hij richting de ander te snel 
de spreekwoordelijke deur dicht doet indien naar zijn mening de ander onvoldoende 
steekhoudende argumenten aandraagt; 

- Gespreksvaardigheden als leidinggevende: meer sturend zijn als het gaat om het 
maken van afspraken die leiden tot gewenste resultaten. Niet te lang blijven hangen 
blijven in de fase van begrip tonen en meebuigend zijn, maar tijdig schakelen naar het 
maken van afspraken met de medewerker; 

- Hij is weinig ambities en weinig competitief ingesteld. Bovendien houdt hij ervan om 
dingen in een rustig, eigen tempo te doen en niet al op voorhand zijn agenda vol te 
hebben. Naar onze mening mag hij zichzelf bij tijd en wijle meer uitdagen en meer van 
zichzelf vragen in het aangaan van uitdagingen. Verder is het belang om alert zijn dat 
zijn ontspannen, ‘laid back’ houding niet teveel ten koste van zijn gedrevenheid; 
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- Hoewel zijn houding en persoonlijke verschijning richting personen op gelijke of 
hiërarchisch/functioneel lagere posities drempelverlagend kan werken, achten wij het 
waarschijnlijk dat vanaf hogerhand hij juist daardoor minder snel serieus genomen 
wordt. Het gegeven dat hij als persoon lastig te peilen is, kan daarin versterkend 
werken en ertoe leiden dat anderen niet weten wat ze aan hem hebben. In een functie 
waarin hij als vertegenwoordiger van een afdeling naar buiten moet treden, is dit een 
punt om aan te werken.          

 
De heer Proefpersoon toont op de verbale test (verbaal redeneren) een hooggemiddeld hbo-
niveau, op abstract denken een gemiddeld hbo-niveau en op de numerieke test (cijfermatig 
redeneren) een niveau dat ruim onder hbo-niveau ligt. 
 
 
 
 
 
 


