
Assessment

Een assessment geeft inzicht in ‘het kunnen’ van 

een medewerker, gerelateerd aan ‘het gewenste 

kunnen’ vanuit een organisatie. De medewerker 

wordt als het ware langs de meetlat van de  

organisatie gelegd.

Ben je op zoek naar een nieuwe collega? Of wil  

je in kaart brengen wat het niveau is van je  

medewerkers? Als manager of HR-afdeling kun 

je met een assessment inzicht krijgen in het  

ontwikkelpotentieel van je (toekomstige)  

personeel. Ga voor alle informatie naar de  

website.

Hoe ziet een assessment bij Quiris eruit?
Quiris voert assessments uit die naadloos aansluiten bij jouw organisatie.  
Daarom bepalen we eerst het doel van het assessment. Gaat het om een  
selectie-assessment voor toekomstig personeel? Of om een ontwikkelas-
sessment waarin je meer zicht wil krijgen op ontwikkelpunten, kwaliteiten of  
valkuilen? Het is ook mogelijk om het potentieel van een medewerker in kaart 
te brengen. We bespreken de functie, het niveau en de competenties waar 
het om draait en bepalen in overleg hoe het assessment er uiteindelijk uitziet.

Persoonlijke aandacht speelt een grote rol bij Quiris. Een assessment duurt 
daarom meestal een hele werkdag. Het assessmentproces ziet er als volgt uit:
1. Na de aanvraag bij Quiris bespreken we met de opdrachtgever de 
 gewenste competenties en het niveau en achtergrondinfo van de functie. 
2. Een week voor het assessment ontvangt de kandidaat een 
 uitnodigingsmail met informatie over het assessment. We vragen de
  deelnemers ter voorbereiding een aantal vragenlijsten in te vullen.
3. Tijdens de testdag doorloopt de kandidaat bij Quiris verschillende 
 onderdelen: testen en vragenlijsten, praktijksimulaties, een interview en
  een schriftelijke opdracht. Tussen de middag bieden we een lunch aan
  buiten ons kantoor. Zo heeft de kandidaat tijd om te ontspannen.
4. De rapportage van het assessment koppelen we na 3 tot 5 werkdagen 
 persoonlijk terug aan de kandidaat.
5. Na akkoord van de kandidaat sturen we de het assessmentrapport aan 
 de opdrachtgever. 

Onderdelen van een assessment
- Capaciteitentest: in deze intelligentietesten analyseren we het verbale, 
 cijfermatige en/of conceptuele denkvermogen van de kandidaat.
- Persoonlijkheidsvragenlijst: deze vragenlijst geeft ons een beeld van de
  werk- en denkstijl, gedrevenheid, emoties en manier waarop kandidaat
  relaties legt met anderen.
- Praktijksimulaties: we bootsen met een acteur relevante, praktijkgerichte 
 werksituaties na om zicht te krijgen op daadwerkelijk vertoond gedrag. 
- Schriftelijke opdracht: we beoordelen de schriftelijke uitwerking van 
 teksten, zoals een strategisch plan of een verslag. 

Praktische informatie
- De assessments vinden plaats op het kantoor van Quiris in Veenendaal.
- Bij meer dan 4 kandidaten voor dezelfde opdrachtgever,  
 kunnen we voor de assessments ook op uw eigen locatie komen.
- Voor een prijsopgave kun je contact opnemen via info@quiris.nl 
 of 0318-551418.
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