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Gelukkige medewerkers zorgen voor  
succesvolle organisaties. Die overtuiging 
vormt de basis voor In Person Assessments. 
Met een complete en unieke set aan testen en  
persoonlijke diepte interviews biedt In Person 
Assessments dé basis voor de ontwikkeling 
van medewerkers in uw organisatie. 

In de ontwikkeling van medewerkers en 
daarmee werkgeluk zien we een belang- 
rijke ontwikkeling. Steeds vaker blijkt dat  
naast intelligentie en vaardigheden juist  
mentaliteit en persoonlijkheid voorspel-
lende waarde hebben voor werkgeluk.  
Vragen als ‘Waar kan ik met mijn talenten echt  
bijdragen’ en ‘Waar krijg ik energie van’ zijn 
voor medewerkers op elk niveau relevant.  
Voor werkgevers blijkt dat aandacht voor  
werkgeluk een significant positief effect heeft 
op binding, ziekteverzuim en productiviteit.

In samenwerking met een gerenommeerd  
onderzoeksbureau heeft In Person beschik-
king over exclusieve testen, gebaseerd op ons  
gedachtegoed en onze samenwerking met 
honderdduizenden medewerkers en klanten. 
Deze testen richten zich op de gehele HR- 
cyclus: van werving & selectie tot aan focus 
op de ontwikkeling en het potentieel van  
medewerkers.

Met ons team van gecertificeerde business- 
psychologen werkt In Person Assessments 
continu aan de verdere ontwikkeling van  
nieuwe testen en trainingsmethoden. 
Alle Assessments worden volgens de NIP  
standaarden afgenomen en uiterst  
vertrouwelijk behandeld. De testen zijn  
wetenschappelijk onderbouwd en beschik-
baar voor VMBO, MBO, HBO en WO niveau. 

In Person
Assessments

 

                HANNA.LANZ@INPERSON.NL    |           06 - 576 299 74

Meer weten? Neem contact op met 
Hanna Lanz | Assessment Psycholoog

Selectie       |       Prestatie      |       Evaluatie      |       Ontwikkeling



Wij zetten de In Person se-
lectieassessments in bij al  
onze recruitment vraagstukken. 
Waarom? Omdat wij vinden 
dat een gesprek van 20 minuten 
niet voldoende is om een kan-
didaat goed op geschiktheid te 
kunnen beoordelen. Middels de 
assessment verkrijgen wij meer 
inzicht in de persoonlijkheid en 
de competenties van onze kan-
didaten. Sindsdien is de kwaliteit 
van onze nieuwe medewerkers 
aanzienlijk verhoogd. 

- Recruiter - 

Selectieassessment Ontwikkel / Potentieel assessment

Selectieassessment Ontwikkel / 
Potentieel assessment

Het selectieassessment wordt ingezet ter be-
oordeling van externe kandidaten en geeft 
inzicht in de match tussen de kwaliteiten van 
de kandidaat en de competenties die nodig 
zijn voor een bepaalde functie. Er kan speci-
fiek worden getest op werk- en denkniveau, 
werkhouding & motivatie, vereiste competen-
ties en persoonlijkheid. Bij indiensttreding van 
de kandidaat kunnen de resultaten daarnaast 
vertaald worden naar een persoonlijk ontwik-
kelingsplan.

Het ontwikkelassessment kan ingezet worden 
als ondersteunende informatiebron voor inter-
ne HR vraagstukken. Denk aan een gedegen 
basis voor functionering- en beoordelings-
gesprekken, ter identificatie van high-poten- 
tials en aan het uitzetten van loopbaanpaden, 
bijvoorbeeld in verband met het opstellen van 
een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De 
assessment resultaten bieden een goed uit-
gangspunt voor persoonlijke ontwikkeling-, 
opleiding en coaching vraagstukken.

• Cognitief Capaciteitentest
• Persoonlijkheidsanalyse 
• Competentietest specifiek gericht op het 

functieprofiel. Op wens rollenspellen of 
praktijksimulaties op maatwerk 

• Persoonlijke terugkoppeling & rappor- 
tage aan kandidaat en opdrachtgever

• Geschiktheidsbepaling resulterend in 
advies

• Cognitief Capaciteitentest
• Persoonlijkheidsanalyse & Talentenscan
• 360 Graden feedback
• Loopbaangesprek met psycholoog 
• Persoonlijke  terugkoppeling en rappor-

tage aan kandidaat en opdrachtgever 
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Mijn medewerkers hebben alle-
maal een ontwikkelassessment 
gedaan. Ik vind het prettig om 
op die manier net wat meer 
diepgang te verkrijgen in het 
contact. Ook geeft het mij nieu-
we, bespreekbare inzichten en 
handvatten hoe ik met mijn me-
dewerker om moet gaan en wat 
zijn/haar voorkeur heeft wat be-
treft zelfstandigheid, mate aan 
controle/aansturing etc. 

- Manager -

In ons team was al lang sprake 
van communicatieproblemen. 
Door de assessments hebben 
wij inzichten en begrip verkre-
gen voor elkaars karaktereigen-
schappen en interactiestijlen. 
Dit heeft problemen meteen 
luchtiger en bespreekbaarder 
gemaakt. Sindsdien kunnen wij 
elkaar veel beter op miscommu-
nicatie aanspreken, de samen-
werking is daardoor behoorlijk 
verbeterd.

- Team Medewerker -


