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1. Wanneer een ontwikkelassessment? 

1.1. Twee doelstellingen  

Lumin gebruikt een ontwikkelassessment en/of potentieel toetsing op 

individueel niveau, als: 

- gedegen intake instrument voor een gerichte leerinterventie bij de start 

van een individueel coachingstraject, 

- potentieel toetsing om te bepalen of een medewerker succesvol kan 

doorgroeien in een functie. 

 

Een tweede toepassingsgebied waar Lumin ontwikkelassessments inzet is 

een verandertraject dat vanuit organisatiedoelstellingen in gang wordt 

gezet: 

- om het verandervermogen van medewerkers te bepalen. Wie zijn 

potentiële ‘change agents’ om het verandertraject succesvol mee te 

implementeren en/of de veranderende rol succesvol op te oppakken. 

- als gedegen intake instrument bij verandertrajecten om te toetsen of 

iemand het potentieel heeft om door te groeien en om inzichtelijk te 

krijgen op welke (kennis)domeinen ontwikkeling nodig is.  

 

Het ontwikkeltraject focust zich vervolgens alleen op specifieke ontwikkel-

punten die uit het assessment naar voren zijn gekomen. Dit zorgt voor een 

efficiënt en kosteneffectief ontwikkeltraject.  

 

Met deze White paper krijgt u inzicht in: 

- waarvoor u een ontwikkelassessment en/of potentieel toetsing 

kunt inzetten; 

- uit welke stappen een ontwikkelassessment bestaat; 

- het resultaat van een ontwikkelassessment en in welke 

 mate de vijf competentiedomeinen te ontwikkelen zijn;  

- de kosten van een ontwikkelassessment en/of potentieel toetsing 

wanneer deze uitgevoerd wordt door Lumin. 

1.2. Voorbeelden van twee doelstellingen 

Voorbeeld: individueel niveau (bij doorgroei) 

Een medewerker krijgt de kans om door te groeien in een leidinggevende 

functie. De medewerker krijgt een assessment aangeboden om inzicht te 
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krijgen in zijn sterke kanten als leidinggevende en zijn valkuilen als leiding-

gevende. Vervolgens wordt hij/zij tijdens het eerste jaar als leidinggevende 

gecoacht op basis van de uitkomsten van het assessment. Zo borgt de 

organisatie dat hij/zij de juiste persoon is op de juiste stoel (ook tijdens het 

eerste jaar in de leidinggevende functie). 

 

Voorbeeld: individueel niveau (bij conflict) 

Een leidinggevende en een medewerker hebben een conflict over het 

beoordelingsgesprek. De medewerker herkent zich niet in de beoordeling. 

De leidinggevende stelt een 360-feedback voor om de beoordeling te staven 

bij collega’s. De medewerker stemt hiermee niet in omdat hij dit geen 

onafhankelijk en objectief oordeel vindt. Om het conflict los te trekken kan 

er gekozen worden voor een assessment dat gevolgd wordt met een 

individueel coachingstraject. Het assessment geeft een onafhankelijk beeld 

dat niet gekoppeld is aan de mening van de leidinggevende. Tijdens het 

coachingstraject werkt de medewerker aan de ontwikkelpunten die uit het 

assessment naar voren zijn gekomen. 

 

Voorbeeld: organisatie niveau (bij positief) 

Een organisatie wil een kentering maken in de aansturing van medewerkers. 

Van ‘sturing vanuit de rol van inhoudelijk specialist’ naar ‘aansturing vanuit 

een managersrol op gedrag en resultaat’. Dit vraagt een andere manier van 

leidinggeven. De organisatie wil graag investeren in een trainingstraject 

voor leidinggevenden dat hen ondersteunt bij het invullen van deze nieuwe 

leiderschapsstijl. Zij willen echter deze investering alleen doen wanneer 

leidinggevenden zelf gemotiveerd zijn voor deze veranderende rol (willen) 

en leidinggevenden competent zijn om het te doen (kunnen). Het doel van 

de potentieeltoetsing- en het ontwikkelassessment is om te bepalen hoe 

verder te gaan met leidinggevenden. De organisatie ziet daarbij twee opties: 

1) Een leidinggevende wil graag groeien in de veranderende rol en is 

potentieel competent om het te doen. Deze krijgt het trainingstraject 

aangeboden. 

2) Een leidinggevende kan of wil niet mee in de veranderende rol en krijgt 

een andere, meer passende, functie aangeboden bijvoorbeeld als 

inhoudelijke expert. 

Een ontwikkelassessment en/of potentieel toetsing geeft aan waar iemand 

staat bij de start van een ontwikkeltraject.  

2. Uitgangspunten ontwikkelassessment 

Lumin hanteert bij assessments twee uitgangspunten;  

1) het moet zorgvuldig gebeuren vanuit goed werkgeverschap; 

2) het moet uitgevoerd worden volgens wettelijke regelgeving.  

 

  



 

 

 

Dit betekent dat het ontwikkelassessment bij Lumin: 

1. Alleen wordt uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van een 

psycholoog met registratie bij het Nederlands Instituut van Psychologen 

(NIP). Het NIP heeft een beroepscode opgesteld voor psychologen, zo 

ook voor assessmentpsychologen. In deze beroepscode staan de eisen, 

richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen 

van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP 

en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich aan deze beroepscode 

houden. 

2. Altijd met meerdere assessoren wordt uitgevoerd; minimaal twee per 

kandidaat.  

3. Altijd bestaat uit meerdere testonderdelen/technieken zoals interviews, 

vragenlijsten, tests en simulaties/rollenspelen. 

4. Verantwoord is qua methodiek (betrouwbaarheid, validiteit, 

objectiviteit). 

 

Dit betekent dat kandidaten: 

5. Vooraf schriftelijk en mondeling over het assessmentprogramma 

geïnformeerd worden, waarbij zij ook op de hoogte worden gesteld van 

wat er met de vastgelegde gegevens wordt gedaan. 

6. Achteraf feedback krijgen over hun prestaties door middel van een 

rapport en (telefonische) terugkoppeling over de slotconclusie ten 

aanzien van hun potentieel. 

 

Dit betekent dat organisaties: 

7. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat de resultaten 

van het assessment mogen gebruiken voor doeleinden zoals vooraf 

besproken met de kandidaat. 

 

Voor meer informatie over de beroepscode zie 

http://www.psynip.nl/website-openbaar-documenten-nip-

algemeen/beroepscode-voor-psychologen.pdf 

 

3. Een ontwikkelassessment in vogelvlucht 

Een ontwikkelassessment verloopt als volgt; een deelnemer vult twee 

(psychologische) testen in die geselecteerd zijn op relevantie voor het te 

trainen onderwerp. Deze testen worden beoordeeld en geïnterpreteerd en 

met de deelnemer nabesproken onder verantwoordelijkheid van een NIP- 

erkend psycholoog, zodat alle protocollen en waarborgen die aan testen 

verbonden zijn gerespecteerd worden. Van de nabespreking met de 
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deelnemer wordt een beknopt verslag gemaakt waarin kwaliteiten en 

leerpunten worden benoemd. Samen met de testresultaten heeft de 

deelnemer dan een fraai startdocument voor de training hetgeen een zeer 

positieve uitwerking heeft op leermotivatie en leereffectiviteit. De trainer 

kan de testresultaten gebruiken voor het maatwerk maken van de 

trainingsinhoud. Voorbeeld; uit de testen blijkt dat het merendeel van de 

deelnemers niet zo sterk is in het onderbouwen van standpunten tijdens 

onderhandelingen. Dan kan daar extra aandacht aan besteed worden tijdens 

de trainingsbijeenkomsten. 

4. Waarop toetsen?  

Er wordt getoetst op vijf competentiedomeinen die ieder hun eigen 

ontwikkelbaarheid hebben. 

 

1. Cognitief domein: alle competenties die direct beïnvloed worden door de 

factor intelligentie/werk- en denkniveau (met name competenties als 

probleemanalyse, oordeelsvorming, strategisch denken en handelen en 

algemeen analytisch vermogen vallen hieronder). Ontwikkelbaarheid: 

moeilijk vanwege de plafondwerking van intelligentie. Het verhogen van 

kennis en inzicht kan een positief effect hebben evenals toenemende 

ervaring.  

 

2. Interpersoonlijk domein: alle competenties die met communicatieve en 

sociale vaardigheden te maken hebben (adviesvaardigheden, 

gespreksvoering, onderhandelen etc.). Ontwikkelbaarheid: redelijk goed 

middels training en/of coaching on the job. 

 

3. Praktisch en organisatorisch domein: hieronder vallen competenties die 

bijna dagelijks gebruikt worden zoals ‘plannen en organiseren’, ‘schrijven 

van een projectplan’, computervaardigheden’ etc. Ontwikkelbaarheid: 

redelijk goed middels training en opleiding. Bovengrens wordt bepaald 

door het cognitieve domein. 

 

4. Persoonlijke stevigheid: assertiviteit, stressbestendigheid, 

incasseringsvermogen, zelfvertrouwen etc. Ontwikkelbaarheid: beperkt 

omdat dit competenties zijn die in de persoonlijkheidsstructuur 

verankerd zitten. Training levert weinig rendement op; individuele semi-

therapeutische coaching kan enig rendement opleveren. 

 

5. Drive en ambitie: aspiratieniveau, zelfmotiverend vermogen, 

kwaliteitsgerichtheid, energieniveau, ambitieniveau. Ontwikkelbaarheid: 

deels beperkt omdat dit competenties zijn die in de 

persoonlijkheidsstructuur verankerd zitten. Omgevingsfactoren 

(stimulansen, uitdagingen en materiele en immateriële 



 

 

 

beloningscomponenten) kunnen wel een positieve invloed hebben op de 

mate waarin competenties in dit domein toegepast worden. 

 

Voorbeeld: bij een ontwikkelassessment gebruiken we een Big Five 

persoonlijkheidstest gecombineerd met een Roos van Leary test en een 

persoonlijke interview. Na het assessment ontvangt de kandidaat een 

terugkoppeling door middel van een rapport en het telefonisch bespreken 

van de rapportage. Met een dergelijk assessment meten we alle domeinen 

behalve het cognitieve domein. We krijgen hiervan wel een indruk maar dit 

wordt niet expliciet gemeten (bijvoorbeeld door een intelligentietest). 

 

Er is een causaal verband tussen de zwaarte van een assessment en de 

betrouwbaarheid van een assessment met daaraan gekoppeld de juridische 

zekerheid en de prijs van een assessment. Het hierboven beschreven 

voorbeeld assessment heeft een normale betrouwbaarheid en een medium 

zwaarte waarbij de kosten per persoon beperkt blijven. 

5. Voorbeeld van een ontwikkelassessment 

5.1. Voorbeeld bij een verandertraject 

1) Big Five persoonlijkheidstest 

De Big Five theorie is onder psychologen algemeen geaccepteerd als het 

belangrijkste en meest betrouwbare persoonlijkheidsmodel in zijn soort. 

Deze test geeft inzicht in ‘aanleg’ (zoals iemand genetisch is) en meet vijf 

persoonseigenschappen; extraversie, altruïsme (vriendelijkheid), openheid 

(voor nieuwe dingen), consciëntieusheid (ordelijkheid), neuroticisme 

(emotionele instabiliteit). Zie in bijlage een demo test uitslag. 

 

2) Roos van Leary zelfbeeldtest 

Deze test geeft inzicht in de mate waarop je invloed hebt op anderen / je 

omgeving en de mate waarin je geaccepteerd wordt. Deze zelfbeeldtest meet 

vier soorten gedragingen:  

- Bovengedrag: gericht op veel invloed uitoefenen. 

- Ondergedrag: niet of nauwelijks gericht op invloed uitoefenen. 

- Samengedrag: gericht op acceptatie. 

- Tegengedrag: gericht op andere belangen dan acceptatie (meestal 

resultaat). 

Roos van Leary geeft inzicht in hoe effectief iemand is in zijn 

communicatiestijl. Je krijgt waar je op stuurt: een slechte reactie op anderen, 

roept geen prettige samenwerking op! Door goede communicatie kan 
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kwaliteit bevorderd worden en kan actie gestimuleerd worden. Zie in bijlage 

een demo test uitslag. 

 

3) Persoonlijke interview 

Door middel van het interview krijgen we naast een algemene indruk van 

medewerkers ook een indruk over de drive en ambities van medewerkers. 

 

4) Terugkoppeling 

Kandidaten krijgen achteraf feedback over hun prestaties door middel van 

een rapport en telefonische terugkoppeling en de eindaanbeveling.. Deze 

eindaanbeveling zal zijn in termen van meer of minder geschikt voor de 

nieuwe functie of rol. 

 

Vervolgens wordt het assessment gekoppeld aan een trainingstraject of 

coachingstraject. 

 

1) Koppeling assessment aan trainingstraject 

Met het trainingstraject werken we aan de ontwikkeling van het 

interpersoonlijk domein, het praktisch en organisatorisch domein. Naast de 

organisatiedoelen die in het trainingsprogramma centraal staan, krijgen 

deelnemers vanuit het assessment ook nog persoonlijke leerdoelen mee. 

 

We koppelen daarbij de onderdelen Big Five persoonlijkheidstest als volgt 

aan de trainingsonderdelen: 

� Extraversie (mate van gerichtheid op de buitenwereld) wordt 

gekoppeld aan het onderdeel ‘communicatie’. 

� Openheid (mate van gerichtheid op het nieuwe) wordt gekoppeld aan 

het onderdeel ‘leidinggeven aan verandering’. 

� Altruïsme (mate van gerichtheid op de ander) wordt gekoppeld aan het 

onderdeel ‘delegeren’. 

� Consciëntieusheid (mate van gerichtheid op het resultaat) wordt 

gekoppeld aan het onderdeel ‘plannen’. 

� Neuroticisme (emotionele instabiliteit) hierop trainen levert weinig 

rendement op en komt dan ook niet aan bod in ons programma. 

Eventueel kan 1-op-1 coaching hier nog helpen om dit te ‘stretchen’. 

 

We koppelen daarbij de onderdelen van de Roos van Leary aan de 

trainingsonderdelen als ‘leidinggeven aan verandering’ en ‘communicatie’.  

5.2. Voorbeeld bij een coachingstraject 

In de coaching koppelen we de onderdelen van de Big Five 

persoonlijkheidstest en de Roos van Leary aan de coachdoelen. De 

uiteindelijke leerwensen van het coachtraject worden bepaald in het 

intakegesprek van het coachingstraject. Dat is altijd een driehoeksgesprek 



 

 

 

tussen coach, coachee en leidinggevende van de coachee, waarin de 

coachdoelen helder worden geformuleerd. 

6. Indicatieve begroting  

6.1. Indicatieve begroting ontwikkelassessment ten behoeve 

van individueel coachingstraject 

 

6.2. Indicatieve begroting ontwikkelassessment bij de start van 

een verander‐ of trainingstraject (aantal deelnemers is 20). 

 
 

  

€ 160,00

€ 65,00

Reiskosten per km € 0,40

Onderdeel Actie Aantal uur Kosten

Briefing Gesprek assessor met alle betrokkenen (waarvan iig opdrachtgever en deelnemer) 1  €           160,00 

Vertalen Competenties uit competentiematrix vertalen naar assessment (per functieniveau) 1  €           160,00 

Testen Testen Big five en Roos van Leary € 75,- per stuk per deelnemer  €           150,00 

Uitvoering assessment Bestuderen testuitslagen en interview met deelnemer 1,5  €           240,00 

Rapportage Rapport schrijven 0,5  €              80,00 

Terugkoppeling Telefonisch terugkoppeling rapport aan deelnemer 0,5  €              80,00 

Terugkoppeling Terugkoppeling bevindingen aan opdrachtgever 0,5  €              80,00 

Totaal prijs per deelnemer € 950,00 

Tarieven Lumin

Consultancy- en coachingstarief per uur

Reistijdtarief bij consultancy en/of gebroken dagdelen 

Normaal tarief Lumin

€ 855,00

€ 160,00

€ 100,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 0,40

Onderdeel Actie Aantal uur Aantal ddl Kosten

Opstart Intakegesprek met opdrachtgever en het opstellen van de ideale functieprofielen 

zoals opdrachtgevers ze voor ogen heeft na het verandertraject. Dit dient als 

uitgangspunt van het assessment. Op basis hiervan wordt het assessment maatwerk 

gemaakt 

10 € 1.600,00 

Testen Testen Big five, Roos van Leary € 75,- per deelnemer x 20 deelnemers € 1.500,00 

Uitvoering assessment Persoonlijk intervieuw 1,5 uur per deelnemer x 20 deelnemers 8 € 6.840,00 

Rapportage Rapporten schrijven voor 20 deelnemers 10 € 1.600,00 

Terugkoppeling Telefonisch terugkoppeling rapport aan 20 deelnemers 10 € 1.600,00 

Terugkoppeling Opstellen management rapportage voor opdrachtgever met mondelinge toelichting 4 € 640,00 

€ 13.780,00 

€ 689,00 

Totaal assessment

Consultancy en assessment

Totaal per deelnemer

Subtotaal

Tarieven Lumin 2016

Reistijdtarief bij consultancy en/of gebroken dagdelen 

Assessment: Big five, Roos van Leary, Persoonlijk interview, rapportage en telefonisch bespreking

Reiskosten per km

Trainingstarief per dagdeel

Laag tarief bij ondersteuning / uitwerking

Projectcoordinatie
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Bijlagen bij deze whitepaper: 
 

1. Demo Big Five persoonlijkheidstest 

2. Demo Roos van Leary zelfbeeldtest 

3. Toelichting Roos van Leary zelfbeeldtest 






































