
‘Juist voor kandidaten die op hoger niveau 

een functie gaan bekleden is een assessment 

dikwijls gesneden koek en is een andere 

aanpak nodig om potentieel te bepalen’, zo 

menen beide psychologen. ‘Onze bundeling 

van kennis, ervaring en talenten levert 

meerwaarde op, die zichtbaar wordt in 

het realistische maatwerk dat wij leveren, 

volledig afgestemd op de context en de 

specifieke opgave binnen de nieuwe setting. 

Door het ‘vier ogen’ principe dat we in 

onze assessments toepassen, krijgen we 

vanuit verschillende perspectieven zicht op 

de mens, de mens in de context en diens 

groeimogelijkheden’.

Bonnema Assessments en En Profi el

Angelique Bonnema (Bonnema Assessments) en Annemarie 
van Luttikhuizen (En Profi el) bundelen hun ruime 
kennis en ervaring binnen de testbranche in drie nieuwe 
analyseproducten, speciaal ontwikkeld voor hoger kader 
functies. De context waarin de functie dient te worden 
uitgeoefend speelt een cruciale rol in de analyseprogramma’s 
en daarin wordt door de senior psychologen voor aanvang 
intensief geïnvesteerd.

drs. Angelique Bonnema
06 135 79 364
info@bonnema-assessments.nl

www.bonnema-assessments.nl

drs. Annemarie van Luttikhuizen
06 482 66 593
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DE DRIJFVEREN SCAN 
Indien opdrachtgever en kandidaat er in de procedure 
eigenlĳ k al uit zĳ n samen, biedt de drĳ fverenscan net 
een extra meerwaarde in het vooraf (nog) meer helder 
krĳ gen van wat de kandidaat drĳ � , waar hĳ  energie 
van krĳ gt en welke waarden hĳ  onderschrĳ � . In deze 
scan gaat het nadrukkelĳ k niet om concreet gedrag 
en vaardigheden dat mensen in de praktĳ k laten zien, 
maar om de dikwĳ ls onbewuste laag daaronder. Het 
kan meerwaarde hebben deze kennis bĳ  aanvang van 
een dienstverband bewust te maken. Voor de kandidaat 
zelf zodat deze bĳ  de start scherp hee� , waar hĳ  op kan 
sturen in zĳ n nieuwe rol en voor de opdrachtgever zodat 
deze duidelĳ k weet waar de kandidaat door gemotiveerd 
wordt en waar hĳ  zĳ n motivatie juist op verliest.

Hoe werkt het?
Kandidaat maakt online op een zelf gekozen tĳ d en 
plaats drie persoonlĳ kheidstests, die vervolgens in een 
persoonlĳ k gesprek van 1,5 uur worden teruggekoppeld. 
Ook volgt een uitgebreide rapportage die, na akkoord 
kandidaat, naar opdrachtgever wordt verzonden.

Wat bieden we?

DE GROEIBEPALER
Indien opdrachtgever bĳ  aanvang een helder zicht wenst 
op de mens die toe treedt tot de organisatie en diens 
capaciteiten, drĳ fveren, gedrag en groeipotentieel is de 
groeibepaler een passend instrument.

Op basis van de functie inhoud en het contextinterview 
dat we met elke opdrachtgever voeren, stellen we een
compact maatwerkprogramma samen waarin gedrag, 
capaciteiten en persoonlĳ kheid in relatie tot de 
richtfunctie aan de orde komen, maar waarin ook wordt 
gekeken naar de toekomst. Waar groeit de organisatie/
functie naar toe? Welke bĳ drage vanuit welke rollen 
kunnen hieraan geleverd worden? Wat is daar voor nodig? 
Welke invalshoeken zĳ n er om kwaliteiten optimaal 
te benutten? Zo integreren we selectie en strategische 
personeelsplanning.

Hoe werkt het?
De werkwĳ ze bĳ  dit instrument is vergelĳ kbaar met 
de geschiktheidsanalyse, maar de focus ligt meer op 
(door)groeimogelĳ kheden in het licht van de huidige 
en gewenste toekomstige ontwikkelingen. In de terug-
koppeling en rapportage wordt nadrukkelĳ k aandacht 
wordt gegeven aan groeikansen (en beperkingen) en 
aan een concreet ontwikkeladvies in de context van de 
functie/organisatie. 

DE GESCHIKTHEIDSANALYSE
Indien opdrachtgever in een wervingsprocedure een 
objectief ‘meetmoment’ wil toevoegen, om naast de per-
soonlĳ ke presentatie van de kandidaat in gesprekken, 
zicht te krĳ gen op diens capaciteiten, competenties 
(gedrag in de praktĳ k) en drĳ fveren, is deze analyse een 
passend instrument.

Op basis van de functie inhoud en het contextinterview 
dat we met elke opdrachtgever voeren, stellen we een 
compact maatwerkprogramma samen waarin gedrag, 
capaciteiten en persoonlĳ kheid aan de orde komen. 

Hoe werkt het?
Wĳ  streven naar e� ectiviteit, e�  ciency en helderheid, 
voor zowel onze opdrachtgevers als de kandidaten die 
voor een analyse komen. De onderdelen van de analyse 
die online te maken zĳ n, maakt de kandidaat thuis en 
op een zelf gekozen tĳ d en plaats. Op ons kantoor vindt 
de ontmoeting plaats, een belangrĳ k onderdeel van de 
analyse. Wat is ons beeld in relatie tot de bevindingen 
en de richtfunctie? Welk beeld hee�  de kandidaat van 
zichzelf? We trekken gezamenlĳ k de lĳ n door naar 
de actuele situatie in het werk. Dit vraagt veel van 
alle gesprekspartners, altĳ d in lĳ n met het niveau 
van de functie. Waar nodig en functioneel, voegen we 
praktĳ kopdrachten in. Ook nemen we tĳ d en aandacht 
voor het nagesprek op deze dag, zodat de kandidaat 
direct inzicht hee�  in de uitslagen en conclusies. 
Vervolgens worden deze verwerkt in een overzichtelĳ ke 
rapportage, die na toestemming van de kandidaat aan de 
opdrachtgever wordt verzonden.
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