Leer- en
Ontwikkelassessments
voor lo-medewerkers
met een beperking

Leer- en Ontwikkelassessments voor lo-medewerkers met een beperking
Bij het zoeken, creëren en invullen van geschikte arbeidsplaatsen binnen het Rijk

Er is, naast deze informatie die in het algemeen in het hoofd van de professional

voor lager opgeleide medewerkers met beperking is het nodig om een helder beeld

is opgeslagen, behoefte aan geschikte instrumenten die op een objectieve wijze

te hebben van hun capaciteiten en hun leer- en ontwikkelmogelijkheden. Voor wat

de leer- en ontwikkelmogelijkheden van de doelgroep lo-medewerkers met een

betreft het in kaart brengen van capaciteiten ten behoeve van het matchen van

beperking in kaart kunnen brengen. De instrumenten dienen toepasbaar te zijn voor

persoon en werk, zijn er vele matchingsinstrumenten in de omloop . Dat is niet het

mensen met een laag IQ en een taalachterstand. In deze handreiking geven we een

geval als het gaat over het in kaart brengen van de leer- en ontwikkelmogelijkheden

overzicht van mogelijke instrumenten die hiervoor in te zetten zijn.

van lo-medewerkers met een beperking. De informatie hieromtrent komt vooralsnog
veelal van de begeleidende professional, die vanuit zijn persoonlijke ervaring en
deskundigheid hierover informatie verstrekt.
Leer- en ontwikkelassessments
Een leer- en ontwikkelassessment onderscheidt zich
doordat er niet alleen aandacht is voor het in kaart
brengen van de huidige capaciteiten, maar tegelijkertijd
eveneens aandacht voor het leer- en ontwikkelvermogen
van de kandidaat. Op basis van een onderzoek wordt
hierover een advies gegeven. Waar mogelijk maken
follow-up metingen onderdeel uit van deze vorm van
assessment.
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Notabene

Om een keuze te kunnen maken tussen de bestaande
leer- en ontwikkelassessments, is van de meest
toegepaste een aantal aspecten in kaart gebracht. Zo
is het van belang om te weten of er een deskundige
professional nodig is om het assessment uit te voeren,
of het advies hierover te schrijven. Of dat het mogelijk is
om de gehele assessment zelf uit te voeren, al dan niet
na enige training. Ook is het goed om te weten hoeveel
een assessment in beslag neemt, of het over een dag
gaat of over meerdere dagen of weken. De locatie waar
het assessment wordt afgenomen speelt wellicht een
rol in de besluitvorming voor de keuze. Zijn er specifieke
locaties in het land waar het assessment plaatsvindt,
of kan het assessment ook binnen de eigen werksetting
plaatsvinden? Of betreft het een assessment dat online
wordt afgenomen, los van enige locatie?

In deze handreiking ligt de focus op de mogelijke
assessments die kunnen worden ingezet voor het

ChainWorks Ontwikkel Assessment

9

Dariuz Works Assessment

11

vaststellen van het leer- en ontwikkelvermogen
van lo-medewerkers. Alle genoemde leer- en

Bij het kiezen is het goed om te weten hoe een
adviesrapportage er uit ziet. Is deze helder en eenduidig
beschreven? Omvat deze voldoende aanknopingspunten
om het leren en ontwikkelen vorm te geven? En is er
sprake van de mogelijkheid tot een follow-up, om de
voortgang en groei vast te stellen? En dan is het de vraag
in hoeverre elke lo-medewerker met een beperking
kan deelnemen aan het assessment. Zijn er wellicht
exclusiecriteria, omdat de testen niet ingericht zijn op het
afnemen bij mensen met een bepaald type beperking. De
vraag is ook welke onderwerpen onderdeel vormen van
het assessment. Sluiten deze onderwerpen voldoende
aan bij datgene wat van belang is om te weten in de
werksituatie? En zijn de testen die gebruikt worden,
zelf ontwikkeld of betreft het testen die bestaan? En
in hoeverre meten ze wat ze zeggen dat ze meten, met
andere woorden zijn ze wetenschappelijk getoetst?
Een niet onbelangrijk onderdeel vormt de prijs van de uit
te voeren assessment. Wat kost een enkel assessment?
Of is het alleen mogelijk om op groepsniveau in te kopen?
Kortom, een groot aantal vragen die meetellen bij het
maken van een keuze voor een specifiek assessment
instrument. In deze handreiking komen ze allemaal
aan de orde en wordt op alle vragen een zo volledig
mogelijk antwoord gegeven. Aan de orde komen
achtereenvolgens Melba Assessment Instrument,
CompetenSYS, Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor,
Chainworks ontwikkelassessment en Dariuz Works
Assessment.

ontwikkelassessments kunnen ook worden ingezet voor
andere doeleinden, zoals het matchen bij re-integratie
en het bepalen van een re-integratietraject.
Enkele worden eveneens gebruikt voor het in kaart
brengen van de loonwaarde.

Iedere erkende arbeidstoeleider maakt gebruik van een matchingsinstrument. Recent is een publicatie verschenen met daarin een overzicht van de meest gebruikte
instrumenten: https://www.divosa.nl/werkwijzer-diagnose-instrumenten

Melba
Melba is een systeem om arbeidsvaardigheden in kaart te brengen en te analyseren,

Het systeem bestaat feitelijk uit een capaciteitenprofiel en een eisenprofiel; met

als uitgangspunt voor vervolgacties. De voor arbeid bepalende sleutelkwalificaties

het eerste deel worden de vaardigheden in kaart gebracht en met het tweede de

worden in kaart gebracht. Zowel de vaardigheden in de uitvoering van het werk

eisen van het werk. Dat houdt automatisch in dat de match tussen persoon en werk

worden in kaart gebracht, maar ook de cognitieve, sociale, psychomotorische en

kan worden gemaakt. En dat helder wordt waar er nog geleerd en ontwikkeld moet

communicatieve vaardigheden.

worden om de huidige functie optimaal uit te kunnen voeren of wat nodig is om

Bij Melba kunnen ook de kenmerken van functies in kaart worden gebracht.

een andere functie uit te kunnen voeren.

Het doel van Melba is het in kaart brengen van de
factoren die voor een persoon van belang zijn om te
bepalen of de match goed is tussen persoon en werk en
wat er nodig is aan ontwikkeling bij de persoon en aan
aanpassingen in de werksituatie om de uitvoering van de
functie te optimaliseren.

Ondersteuning vanuit de organisatie die het leer- en
ontwikkelassessment verzorgt is altijd mogelijk. In
hoeverre hier kosten aan zijn verbonden, hangt af van
degene die het assessment uitvoert. Als er iemand intern
is opgeleid, dan krijgt deze assessor steun vanuit Melba
als dat nodig is.

De doorlooptijd kan eveneens in een dag; aan het einde
van de dag zijn de resultaten bekend en kunnen deze
worden teruggekoppeld naar de betrokken personen.
De adviezen zijn gericht op de lo-medewerker, maar ook
op de leidinggevende, de collega’s en andere in het werk
die betrokken zijn bij het leren en ontwikkelen van de
medewerker. De adviezen zijn gericht op de capaciteiten
van de persoon, maar ook op de randvoorwaarden
waaronder iemand optimaal kan functioneren in het
werk en de functie. Deze zijn veelal essentieel voor
het leren en ontwikkelen. Bijvoorbeeld, wanneer
iemand onder gemiddeld scoort op ‘het plannen van
het werk’, hangt het af van de oorzaak hiervan, om
vast te stellen wat nodig is om de persoon hierin te
ontwikkelen. Is de lo-medewerker impulsief waardoor
de planning niet goed gaat, dan zal de leidinggevende
een ontwikkeltraject hier op moeten inrichten. Of is
het omdat de persoon geen overzicht heeft waardoor
het mis gaat? Dit vraagt om een andere strategie en
mogelijk ook andere betrokkenen bij het leer- en
ontwikkelproces.

De werkwijze van Melba is het verzamelen van
informatie via interviews, dossiers en observaties en
op basis daarvan het invullen van gestandaardiseerde
vragenlijsten. Er is een antwoordsleutel die leidt tot het
trekken van conclusies op basis van de vragenlijsten,
waardoor het mogelijk is om adviezen te geven.
De locatie van het leer- en ontwikkelassessment is
afhankelijk van de keuze van de aanvrager. Het kan
overal waar het rustig is, zowel binnen de organisatie
waar de lo-medewerker werkzaam is, als elders.
De tijd die het leer- en ontwikkelassessment in beslag
neemt, is maximaal een dag. Het hangt af van wat al
bekend is van de lo-medewerker. Als er vooraf geen
informatie is, duurt het ongeveer twee uur voor een
dossieranalyse en intakegesprek, dan is er een gesprek
met de persoon die de lo-medewerker in het werk
begeleidt en vervolgens is er een individueel assessment
dat twee tot vier uur in beslag neemt.

De werkomgeving wordt altijd betrokken bij de
adviezen. Er wordt antwoord gegeven op de vraag: Wat
zijn de condities in het werk waarin de medewerker
het beste kan functioneren en zich het beste kan
ontwikkelen?
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Werkplanning

Sociale Kenmerken

Profielwaarde

1

Assertiviteit/weerbaarheid
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Leiderskwaliteit
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Contactvaardigheid
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Kritisch beoordelen

1C
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1C

Zorgvuldigheid

2D

Verantwoording

2D

Toelichting

Ontvangen van kritiek

2D

Teamwork

2D

Toelichting
Assertiviteit/weerbaarheid: M. kan prima werken, maar toont weinig eigen
initiatieven. Als hij precies weet wat hij moet doen kan hij zonder toezicht
werken, maar zodra het onduidelijk wordt weet hij daar niet altijd passend mee
om te gaan. Hij probeert niet zijn eigen plan te trekken en wordt ook niet
opstandig, maar hij zou in dat geval wel wat vaker vragen kunnen stellen. M.
kan namelijk wel zijn eigen conclusies trekken, die uit onbegrip dan vaak de
verkeerde zijn.
Leiderskwaliteit: M. is te onzeker zowel naar het werk als in de contacten met
anderen om het voortouw te nemen.
Contactvaardigheid: M. is een sociale jongen die graag contact maakt met
andere mensen. Maar hij weet niet altijd goed hoe hij dat op een goede
manier moet doen. Dringt zichzelf vaak op en dat kan soms tot irritaties van
anderen leiden.
Kritisch beoordelen: M. ziet vaak heel goed wat iemand anders fout doet, maar
is niet goed in staat dat bespreekbaar te maken. Zie ook teamwork.
Ontvangen van kritiek: Kritiek van de leerkracht accepteert M. doorgaans
goed. Kritiek van medeleerlingen of andere mensen accepteert hij vaak
minder.
Teamwork: M. kan goed met andere leerlingen samenwerken zolang de
samenwerking relatief goed verloopt. Zodra er problemen ontstaan tijdens het
werk, heeft hij moeite om dat met zijn medeleerlingen te bespreken. Hij kan
zich soms over kleine dingen opwinden, maar is dan niet altijd in staat om dat
op een duidelijke manier over te brengen. M. probeert het na afloop van de
werkzaamheden meestal wel bij leerkracht/begeleiders bespreekbaar te maken
en is dan met enige hulp in staat om aan te geven wat er goed of fout ging.

Uithoudingsvermogen: Hij heeft de neiging om op te geven bij taken, die hij
moeilijk vindt. Het is goed te merken of hij de taken leuk vindt of minder
leuk. Neemt hierdoor soms een ongeïnteresseerde houding aan. M. moet in
zulke gevallen voortdurend aangespoord worden.
Kritische controle: Het lukt M. steeds beter om zijn eigen werkresultaten te
kunnen beoordelen. Hij moet er meestal om gevraagd worden en de criteria
dienen duidelijk te zijn.
Frustratietolerantie: Wanneer M. niet te zwaar belast wordt door werkdruk
kan hij mislukkingen accepteren en is hij bereid om iets opnieuw te proberen.
Ordenend vermogen: M. ruimt zijn eigen werkmaterialen op de
voorgeschreven manier op. Enige controle is daarbij wel nodig.
Stiptheid: M. heeft voldoende tijdsbesef. Het lukt hem 's morgens vaak niet
om op tijd te komen.
Zelfstandigheid: M. is een harde werker, ziet het werk en is serieus bezig bij
taken, die hij leuk vindt. Wanneer hij zijn taak heel goed kent, kan hij
zelfstandig werken en beslissingen nemen.
Zorgvuldigheid: M. gaat voorzichtig met spullen en materialen om.
Verantwoording: M. is betrouwbaar m.b.t. de gemaakte afspraken over hoe
het werk gedaan moet worden. Gevaren kan hij meestal juist inschatten.

Psychomotori
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Energetische inzet
Wanneer er iets (drive): M. laat over het algeme
tegenzit (bijv.
en zien, dat hij
te koud bij het
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laat hij het er
snel bij zitten.
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Reactiesnelhei
d: M. reageert
sterk vertraagd
op bekende signale
n.

Conclusie/advies:
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M. heeft behoeft
concreet zijn.
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heeft zo nu en
wat hij moet doen,
htelijke taken
die heel
dan wel afwisse
kan hij de hele
ling
werkzaamhede
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n die enige nauwkein werkzaamheden nodig.
Hij
M. kan belast
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geving: M. heeft
behoefte aan een
te veel prikkel
s zijn (gepraat,
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n) die hem afleiden e werkplek, waar niet
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alleen aan een
. M. kan in een
over de samenw
opdracht.
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erking. Hij werkt
het liefst
M.b.t. begeleiding:
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rustige manier
r. Hij heeft een
begeleidt en hem
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zijn, op datgene
die hem op een
wat
dat
krijgen om nieuwe M. verbergt achter zijn vriende hij het kan. De begeleiding
moet alert
lijke en beleefd
begrippen gebruik werkzaamheden d.m.v. visuele
e houding. M.
moet
werkstappen in
en bij uitleg (bijvoo
te oefenen. Geen de tijd
rbeeld: ‘ongeve
abstracte
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M.b.t. leerpun
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leuk vindt geheel werken aan zelfvertrouwen
door hem regelma
zelfstandig uit
te laten voeren.
tig bekende taken
soort taken. Dit
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Follow-up metingen zijn mogelijk en worden door
Melba aanbevolen om het geleerde in beeld te brengen.
Melba is bedoeld als groei-assessment. De tijd die
deze metingen in beslag nemen is minder dan het
startassessment.
De onderwerpen van het leer- en ontwikkelassessment
zijn de 29 sleutelkwalificaties, waarvan door
wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat zij het
meest bepalend zijn voor slagen in een werksituatie. Zie
hiervoor het voorbeeld van een advies.
De uitvoering van het leer- en ontwikkelassessment
gebeurt door iemand die in het bezit van een
geldige certificering voor Melba. Dat kan een interne
persoon zijn, of iemand van een externe organisatie.
De uitvoerder maakt gebruikt van standaard
beoordelingsformulieren die hiervoor speciaal
ontwikkeld zijn.
De mogelijkheid om zelf getraind te worden in het
uitvoeren van het leer- en ontwikkelassessment is
aanwezig. De training duurt vijf dagen, en om de twee
jaar is hercertificering nodig. Eenmaal getraind als Melba
assessor zijn er geen kosten aan het gebruik van het
system verbonden en is het aantal medewerkers dat een
assessment kan ondergaan, vrij om te bepalen door de
getrainde assessor.

De wetenschappelijke onderbouwing van Melba
is sterk. Het is een door de universiteit van Siegen
ontwikkeld systeem, dat in de afgelopen decennia bij
voortduring getoetst is op validiteit en betrouwbaarheid
en in veel landen als basis wordt ingezet om de
vaardigheden van een persoon in kaart te brengen als
ook de leer- en ontwikkelmogelijkheden in relatie tot het
uitoefenen van bepaalde functies.
De kosten voor een individueel assessment bedragen
tussen de € 1000 en € 1600 als het wordt uitgevoerd
door een ‘vrijgevestigde Melba-professional’. Een groot
deel van de 1500 Melba-professionals die Nederland
kent, zijn werkzaam voor sociale werkbedrijven; het
assessment kan onderdeel uitmaken van hun reguliere
dienstverlening.
De kosten voor meerdere assessments bedragen
de kosten x keer het aantal uit te voeren individuele
assessments.
Verder nog goed om te melden dat Melba een van
de weinige systemen is waarbij observatiegegevens
objectief kunnen worden vastgelegd.
Informatie over Melba is te vinden op: www.melba.nl

CompetenSYS Praktijkdiagnose
Praktijkdiagnose

De CompetenSYS Praktijkdiagnose is een instrument waarmee de talenten en

Adviesrapport

competenties van lo-medewerkers in kaart worden gebracht en adviezen worden
gegeven over, onder meer de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker.

Het doel van de Praktijkdiagnose is het in beeld
brengen van de ontwikkeling van de lo-medewerker,
de benodigde begeleiding en ondersteuning in de
werksituatie en in het leren en ontwikkelen van de
medewerker.
De werkwijze van de Praktijkdiagnose bestaat uit
het door de lo-medewerker invullen van digitale
vragenlijsten. Het systeem is zodanig ingericht dat
er na afronding van de Praktijkdiagnose direct een
advies beschikbaar is, in de vorm van een individueel
ontwikkelingsplan.
De locatie van het leer- en ontwikkelassessment is ‘daar
waar een computer of laptop ter beschikking is’. Het
instrument is volledig digitaal in te vullen en daarmee
vrijwel niet afhankelijk van een vaste plek.
De tijd die het leer- en ontwikkelassessment in beslag
neemt, varieert tussen ….. en .. . Dat is afhankelijk van de
snelheid waarmee de lo-medewerker de antwoorden
formuleert. In de meeste gevallen vult de lo-medewerker
samen met een begeleider de vragen in.
De doorlooptijd vanaf het invullen tot en met het
ontvangen van het advies is …………..
De adviezen zijn gericht op de lo-medewerker, op de
direct leidinggevende en op de collega’s. De vertaling
van de geformuleerde adviezen naar de verschillende
betrokkenen ligt in handen van degene die het leer- en
ontwikkelassessment heeft afgenomen.
De werkomgeving wordt, indien relevant, altijd
betrokken in het advies.

Ondersteuning vanuit de organisatie die het leer- en
ontwikkelassessment verzorgt is op verzoek aanwezig
en hoort bij de dienstverlening. Ook vindt met regelmaat
een bezoek plaats vanuit de eigenaar van het instrument,
om indien nodig inhoudelijke en technische vragen te
beantwoorden. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De wetenschappelijke onderbouwing van de
Praktijkdiagnose ontbreekt. Het instrument is in de
praktijk getoetst en in de loop van het afgelopen
decennium met regelmaat, op basis van input van
de praktijk en ervaringsdeskundigen aangepast en
verbeterd.
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Datum ondertekening

16-03-2017

Adviseur

Betere Buren / Test Ontwikkelcoach

Tempo

Efficiëntie

Zorg voor een duidelijk
e structuur binnen de
werkzaamheden.
Zorg voor een ordelijk
e, opgeruimde werkple
k.
Geef bij een nieuwe taak
duidelijk uitleg over wat
er gedaan moet worden
staan als cliënt het voor
, doe het werk voor en
de eerste keer zelf uitvoert
blijf erbij
. Geef hierbij ook tips.

Kwaliteit

Foutloos werken

Follow-up metingen zijn gewenst en mogelijk en kunnen
via hetzelfde systeem plaatsvinden.
De onderwerpen van het leer- en ontwikkelassessment
zijn, qua vaardigheden gericht op Tempo, Kwaliteit,
Inzetbaarheid en qua competenties gericht op Aandacht
& Concentratie, Aan de afspraken houden, Omgaan met
autoriteit, Assertiviteit, Communicatie en Omgaan met
mensen en samenwerken.
De uitvoering van het leer- en ontwikkelassessment
gebeurt veelal door een consulent of een jobcoach van
de organisatie die het systeem van de Praktijkdiagnose
in beheer heeft.
De mogelijkheid om zelf getraind te worden in het
uitvoeren van het leer- en ontwikkelassessment is
een randvoorwaarde voor het gebruik. CompetenSYS
Praktijkdiagnose werkt niet met eigen assessoren. Het
is mogelijk om een abonnement op de Praktijkdiagnose
af te sluiten door organisaties die er van gebruik willen
maken. Professionals binnen die organisaties krijgen
een halve dag training in het gebruik ervan. Uitgebreide
toelichtingen over vragen en de interpretatie van de
antwoordcategorieën zijn digitaal beschikbaar voor
degenen die getraind zijn. Onderdeel van de training zijn
de ‘meekijksessies’, waarin de gebruikers ‘mee kunnen
kijken’ hoe de ervaren adviseurs van de eigenaar van het
instrument in de praktijk de methode toepassen.

De kosten voor een individueel assessment zijn
niet openbaar. Als een organisatie een abonnement
neemt op het gebruik van het instrument, is de prijs
afhankelijk van het aantal kandidaten dat in potentie
een assessment kan ondergaan. Vervolgens zijn
er geen kosten meer aan verbonden en kunnen
herhalingsmetingen zonder extra kosten worden
uitgevoerd. De prijs voor een abonnement is
opvraagbaar bij de eigenaar van het instrument.
De kosten voor meerdere assessments zijn daarmee
eveneens afhankelijk van de prijs van het abonnement.
Verder nog goed om te melden dat het mogelijk is om
via het systeem een overzicht te kunnen krijgen voor
diegenen voor wie vervolgacties dienen te worden
ingezet en welke dat zijn. Deze vervolgacties in de vorm
van ontwikkeling en training, zijn gekoppeld aan het
WPO-systeem van SBCM, het Kenniscentrum en A&Ofonds sociale werkgelegenheid. De digitale leermiddelen
die hier ter beschikking staan, zijn direct gekoppeld aan
de adviezen binnen de Praktijkdiagnose.
Informatie over de Praktijkdiagnose van CompetenSYS is
te vinden op: http://www.competensys.nl
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Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor: MW©M
De Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor is een instrument dat de actuele

De MW©M is, naast de inzet als ontwikkelingsinstrument, gericht op het vergroten

arbeidscapaciteit van lo-medewerkers vaststelt en tegelijkertijd aanknopingspunten

van het zelfinzicht van de lo-medewerker. Op meerdere momenten in de tijd geeft

biedt voor hun verdere ontwikkeling.

de lo-medewerker een oordeel over zijn eigen functioneren. Belangrijke andere

De MW©M geeft inzicht in de capaciteiten, het werkgedrag en de werkprestatie van

betrokkenen doen dat ook, vanuit hun perspectief. Op basis van het totaal aan

lo-medewerkers, door het in kaart brengen van wat de lo-medewerker kan, hoe hij

gegevens wordt een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld.

presteert, wat hij kan verbeteren, hoe hij met stress en problemen omgaat en hoe hij
zich ontwikkelt binnen de organisatie.

Het doel van de MW©M is het geven van inzicht in de
begeleiding en de mogelijke verdere ontwikkeling van
lo-medewerkers.

De adviezen zijn gericht op de lo-medewerker, de
begeleider, direct leidinggevende en eventuele
anderen uit de werksituatie die direct betrokken
zijn bij de begeleiding en het leren en ontwikkelen
van de lo-medewerker. Denk aan jobcoaches en
arbeidsdeskundigen. Van belang voor succesvolle
uitvoering van de adviezen is dat alle betrokkenen
hierin dezelfde lijn volgen en hierover eenduidig
communiceren. Het is om die reden dat de adviezen
worden teruggekoppeld in een verslag ter gezamenlijke
bespreking.

De werkwijze van MW©M is het op meerdere
momenten invullen van digitale vragenlijsten door de
lo-medewerker zelf en belangrijke andere betrokkenen
vanuit het werk. Bij de eerste meting wordt eveneens een
vragenlijst voorgelegd aan iemand vanuit de privésituatie
die belangrijk is voor de medewerker.
De locatie van het leer- en ontwikkelassessment is daar
waar ‘daar waar een computer of laptop ter beschikking
is’. Het instrument is volledig digitaal in te vullen en
daarmee vrijwel niet afhankelijk van een vaste plek. Er is
ook een mogelijkheid om de vragenlijsten uit te printen
en handmatig in te vullen, op locatie.

De werkomgeving wordt meegenomen in het advies.
Ondersteuning vanuit de organisatie die het leer- en
ontwikkelassessment verzorgt is op verzoek beschikbaar,
hier zijn geen kosten aan verbonden.

De tijd die het leer- en ontwikkelassessment in beslag
neemt, is voor de lo-medewerker tussen de 20 en 30
minuten en voor de belangrijke anderen 15 minuten.
Dit blijft gedurende de vervolgmetingen constant. De
leidinggevende krijgt een vragenlijst voorgelegd die
5 minuten duurt in de vervolgmetingen.

Follow-up metingen zijn een must. Het instrument richt
zich met name op het vergroten van het zelfinzicht en de
ontwikkelmogelijkheden van de lo-medewerker, en het in
beeld brengen van de voortgang in deze ontwikkeling. Na
zes weken en drie maanden zijn er follow-up metingen,
optioneel zijn follow-up metingen na zes maanden
en twaalf maanden. Binnen het systeem worden de
resultaten van meerdere meetmomenten aan elkaar
gekoppeld, zodat groei in ontwikkeling zichtbaar wordt.

De doorlooptijd is een tot twee weken per
vragenlijstronde. De gegevens uit de vragenlijsten
worden verwerkt en in een advies en na tien dagen
teruggekoppeld naar de aanvrager.
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rkgedrag
en werkte
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ende graf
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Deel C. We ken.

de kenmer

Meer specifiek betreft het voor de lo-medewerker
de persoonlijke kenmerken, mentale capaciteit
(niet te verwarren met IQ), werkgedrag, welzijn,
werktevredenheid en contextuele factoren.
Voor een persoonlijk bekende betreft het
persoonlijke kenmerken en mentale capaciteit, voor
de werkbegeleider betreft het mentale capaciteit,
werkgedrag en contextuele factoren en voor de
leidinggevende betreft het mentale capaciteit en
contextuele factoren. De onderwerpen voor de
belangrijke persoon uit de privé situatie betreffen
persoonlijke kenmerken en mentale capaciteit.
De uitvoering van het leer- en ontwikkelassessment
gebeurt door een persoonlijk bekende, een begeleider
en direct leidinggevende. De regie over het invullen ligt
veelal bij degene die verantwoordelijk is voor het leren
en ontwikkelen van lo-medewerkers.

De mogelijkheid om zelf getraind te worden in het
uitvoeren van het leer- en ontwikkelassessment is
aanwezig en zelfs nodig omdat de uitvoering ervan
volledig in handen ligt van de betrokkenen zelf. Het
verwerken van de gegevens en het formuleren van het
advies is vooralsnog een taak van de eigenaar van het
instrument, echter hiervoor zal op korte termijn een
gebruikershandleiding worden ontwikkeld zodat ook
deze stap in eigen beheer kan worden uitgevoerd.
De wetenschappelijke onderbouwing van het
instrument is sterk. Het instrument is ontwikkeld vanuit
het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisaties van
de Universiteit Maastricht, is momenteel gevalideerd en
ook de betrouwbaarheid is inmiddels goed gebleken.
Het artikel hierover is ‘in press’.
De kosten voor een individueel assessment bedragen
niets; de deelname is gratis. De Universiteit Maastricht
is mede-eigenaar van de gegevens en gebruikt deze
vervolgens voor onderzoek om het instrument te
verbeteren. De kosten voor meerdere assessments zijn er
daarmee niet.
Verder nog goed om te melden dat de lo-medewerker
eigenaar is van het verslag dat wordt gemaakt.
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De onderwerpen van het leer- en ontwikkelassessment
zijn gebaseerd op die factoren die bepalend zijn
voor het gewenste werkgedrag en werkprestatie in de
beroepspraktijk van lo-medewerkers. Het betreft in het
algemeen:
• het aan basale arbeid gerelateerde mentaal vermogen
(niet te verwarren met IQ)
• arbeidsgerelateerde persoonskenmerken
• de wijze waarop de lo-medewerker omgaat met
stress en emoties omgaat

Informatie over de Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor is te vinden op:
https://www.inclusievearbeidsorganisatie.org/methoden-en-instrumenten/maastrichtse-werkcapaciteit-monitor-mw-m
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4.5 Beïnvloedende talenten
Hoe en in welke mate mevrouw Berger haar doelen bereikt:
In haar stijl van beïnvloeden is mevrouw Berger meestal minder dominant. Ze overtuigt liever op subtiele wijze. Dit kan
soms als gevolg hebben dat zij moeite heeft om op dominante wijze een ander te overtuigen van haar ideeën, belangen of
visie. Ze voelt zich tamelijk snel belemmerd wanneer een ander niet meegeeft of wanneer zij geconfronteerd wordt met
tegenslag of weerstand. Weet zaken sneller los te laten als het weinig zin heeft om eraan te trekken. Richt zich eerder op
zaken die wat makkelijker resultaat opleveren. Ze werkt liever slim dan hard.
Ze heeft, in vergelijking met anderen, soms wat minder energie om zaken voor elkaar te krijgen. Dit betekent dat zij er niet
bovengemiddeld veel aan zal doen om een ander te beïnvloeden of om meer problematische doelstellingen te bereiken.
Tevens gaat zij bij het overtuigen zeer snel assertief en confronterend te werk. De sfeer kan hierdoor snel gespannen
raken wat weerstand kan opwekken. Ze heeft veel vechtlust om voor (eigen) belangen op te komen. Ze kan beter mensen
overtuigen in een omgeving die al zeer goed bij haar past zodat men elkaar begrijpt. Haar beïnvloedingsvermogen is dan
op haar sterkst. Ze heeft moeite met het aanpassen aan kaders en regels die haar niet van nature liggen. Omdat zij veel
minder de behoefte heeft om aan de verwachtingen van anderen te voldoen trekt zij veel eerder een eigen lijn.

Het ontwikkelassessment van ChainWorks is gericht op het vaststellen van het

4.4 Sociale talenten

Samenvatting beïnvloedende talenten van mevrouw Berger:

- Gaat graag subtiel te werk om te overtuigen.
- Zet bij weerstand niet altijd door, blijft minder vaak onnodig doorgaan.
Hoe mevrouw Berger in relatie tot anderen is:
- Heeft energie om zaken te bereiken die van belang zijn.
- IsZowel
zeer snel
Ze weet in groepsverband een evenwicht te vinden tussen op de voorgrond treden en ruimte aan anderen laten.
in assertief en confronterend. Heeft veel vechtlust om voor belangen op te komen.
Pasthaar
zich niet snel aan, heeft een uitgesproken voorkeur voor haar eigen lijn.
kleine kring als in groepen kan zij zich goed handhaven. Bij groepen en sociale evenementen zal zij afhankelijk- van
belang meer prominent aanwezig zijn dan wel meer ruimte aan anderen geven en zichzelf meer op de achtergrond
begeven.

niveau van de lo-medewerker in relatie tot de gevraagde competenties en

Sociale relaties, vriendschap en contacten met anderen zijn voor mevrouw Berger van zeer groot belang. Ze heeft een
zeer grote behoefte aan vriendschappen en een goede band met collega’s. Ze is iemand met een gebalanceerde
intrinsieke belangstelling in de problemen van anderen. Hoewel haar inlevingsvermogen waarschijnlijk meestal functioneel
van aard is, kan zij zich ook intrinsiek inleven in een ander. In moeilijke situaties zal zij snel om steun en hulp vragen. Ze
zal haar eigen mening snel toetsen en veelal overleggen alvorens tot actie over te gaan.

vaardigheden van de huidige functie en de mogelijkheden om door te groeien naar

- Sturend
- Overtuigend

- Ondernemend
- Energievol

- Assertief
- Duidelijk

- Doorwerken
- Taken afronden

- Neutraal

- Neutraal

- Neutraal

- Neutraal

- Kalm
- Geduldig

- Vergevingsgezind
- Tolerant

Qua servicegerichtheid en hulpvaardigheid scoort zij erg hoog. Ze vindt het zeer prettig om het anderen naar de zin te
maken en om iets extra voor een ander te doen. In dat opzicht is zij niet erg zakelijk, maar wel zeer sociaal bewogen. Ze
conformeert zich niet graag aan haar omgeving en gaat graag haar eigen gang.

T
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andere functies.

Samenvatting sociale talenten van mevrouw Berger:
- Weet in groepen een evenwicht te vinden tussen zich profileren en ruimte aan anderen laten.
- Heeft een bijzonder sterke behoefte aan sociale contacten.
- Heeft een redelijk gebalanceerde intrinsieke belangstelling in menselijke problemen.
- Heeft een grote mate van steun nodig.
- Is bijzonder servicegericht en hulpvaardig.
- Conformeert zich nauwelijks.

- Beïnvloedt
subtiel
- Meegaand
Dominantie
De mate waarin de persoon
behoefte heeft krachtig en
dominant op te treden en te
handelen.

Energie & actie
De mate waarin de persoon
actie behoeft en beschikt over
energie om zaken te
ondernemen en doelen te
bereiken.

1. Inleiding

Confrontatie
De mate waarin de persoon
behoefte heeft confronterend te
reageren en (verbaal) grenzen
aan te geven.

- Loslaten
- Prioriteiten
verleggen

Volharding
De mate waarin de persoon wil
doorzetten en vasthouden.

De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaat en daarmee de motivatie.
Persoonlijk rapport van: Sara Berger

- Formeel
- Integer

- Opvallend
- Aanwezig

- Hulpverlenend
- Servicegericht

- Neutraal

- Neutraal

- Neutraal

- Informeel
- Grensverleggend

- Onopvallend
- Geeft ruimte

- Zakelijk
- Delegeren

Drijfveren en talenten
- Inlevend
- Amicaal
© TMA Method 1999 - 2012
Drijfveren
zijn de bouwstenen
persoonlijkheid van mensen. Ze typeren als het ware de persoonlijkheid. De drijfveren
- Diplomatiek
Communicatief
TMA van -de
All rights reserved
hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en de ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden van de personen.
Talenten zijn de positief geformuleerde gedragsbewoordingen en uitleg die voortvloeien uit de lage en hoge scores van de
drijfveren.

8

Motivatie
De drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zijn belangrijke factoren die mensen aanzetten tot gedrag - of juist remmen.
Gedrag wordt niet alleen bepaald door het "kunnen" (competenties en cognitieve capaciteiten), maar vooral ook door het
- Neutraal
- Neutraal
"willen" (drijfveren en talenten). Dit alles in een gegeven omgeving die stimuleert of belemmert. Werkzaamheden die bij de
persoonlijke drijfveren en talenten aansluiten worden veelal als motiverend ervaren.

2. Betekenis van de scores

Het doel van het ontwikkelassessment is zicht krijgen
in de huidige capaciteiten van een medewerker en de
ontwikkelmogelijkheden van deze kandidaat.
De werkwijze van het ontwikkelassessment van
ChainWorks is het inzetten van verschillende
instrumenten, veelal vragenlijst en interviews, uitgevoerd
en afgenomen door ervaren en speciaal hiervoor
getrainde assessoren. Afhankelijk van de vraag van het
ontwikkelassessment bepaalt de ervaren assessor welke
instrumenten worden ingezet.
De locatie van het leer- en ontwikkelassessment kan
overal zijn, waar het nodig is. De ervaren assessor komt
met materialen naar de gekozen locatie.
De tijd die het leer- en ontwikkelassessment in beslag
neemt, bedraagt tussen de vijf en zeven uur.
De doorlooptijd kan een twee weken in beslag nemen.
De gegevens uit de vragenlijsten worden verwerkt en in
een advies en binnen tien dagen teruggekoppeld naar de
aanvrager.
De adviezen zijn gericht op de lo-medewerker, op de
direct leidinggevende en op de collega’s. De ervaren
assessor bespreekt de adviezen met de lo-medewerker
en de overigen betrokkenen waarbij onderwerp van
gesprek is wie welke rol in gaat nemen in de begeleiding
en ontwikkeling van de medewerker.
De werkomgeving wordt standaard meegenomen in het
advies.
Ondersteuning vanuit de organisatie die het leer- en
ontwikkelassessment verzorgt is standaard en altijd
aanwezig en vormt onderdeel van de dienstverlening.

Follow-up metingen kunnen in overleg plaatsvinden.
In de meeste gevallen is het de leidinggevende die de
voortgang monitort en, waar nodig, afstemt met de
ervaren assessor welke ondersteuning in een volgende
fase nodig is en waar aan moet worden gewerkt.
De onderwerpen van het leer- en ontwikkelassessment
zijn:
• De TMA-talentenanalyse, waarbij drijfveren, talenten
en ontwikkelbaarheid in kaart worden gebracht.
• De TMA-Capaciteitenanalyse, waarin aandacht voor
het logisch figuurlijk inzicht, logisch cijfermatig inzicht,
logisch taal inzicht, technisch inzicht, controleren en de
rekenvaardigheid van de lo-medewerker.
• De TOA studievaardigheidstest, waarin wordt getoetst
op vaardigheden die nodig zijn om effectief te kunnen
leren en ontwikkelen.
• Taalleerbaarheid, waarbij wordt bepaald in hoeverre
een kandidaat vaardigheden beheerst die van pas
komen bij het leren van een taal.
De uitvoering van het leer- en ontwikkelassessment
gebeurt door een ervaren assessor, minimaal hbomaar veelal universitair geschoold. De reden hiervoor
is dat het gegeven dat de beschikbare instrumenten
om het leren en ontwikkelen goed in beeld te brengen,
vaak onvoldoende aansluiten bij dat wat nodig is om
in beeld te brengen en tegelijkertijd de instrumenten
die dat wel doen, van een relatief hoog niveau zijn. De
rol van de ervaren assessor is het uitvoeren van een
assessment waarin het niveau van vraagstelling en
informatievoorziening aansluit bij de mogelijkheden
van de lo-medewerkers en tegelijkertijd voldoende
informatie naar boven halen die past bij het kunnen
beantwoorden van de vraag over leren en ontwikkelen.

De antwoorden die op de stellingen zijn gegeven worden vergeleken met een normgroep en omgerekend naar een
9-puntsschaal (Stanine).

De mogelijkheid om zelf getraind te worden in het
uitvoeren van het leer- en ontwikkelassessment is door
de gekozen strategie alleen mogelijk indien de juiste
vooropleiding en kennis- en ervaring reeds aanwezig
is. In het algemeen is de uitvoering in handen van de
assessoren van ChainWorks.

Conformeren
De mate waarin de persoon
zich graag schikt en aanpast
aan kaders en cultuur.

Extraversie
De mate waarin de persoon wil
opvallen en neigt tot extravert
gedrag tonen.

- Feitelijk

- Individueel

- Functioneel
- Gereserveerd
Bij de stanine
(afkorting van ""standard
nine"") worden de scores van de normgroep in negen klassen verdeeld. Dit gebeurt
zodanig dat de stanine nagenoeg een standaardverdeling heeft met een gemiddelde van 5 en een standaarddeviatie van 2.
van de stanineklassen en de vertaalslag naar gangbare normklassen.

Onderstaande tabel
geeft &de
grootte
Sociale empathie
Sociabiliteit
contact
De mate waarin de persoon
De mate waarin de persoon
intrinsieke belangstelling en
behoefte heeft aan vriendschap
interesse heeft voor menselijke
en sociaal contact.
problemen en behoefte heeft
het gedrag bij anderen te
Stanine
analyseren.

Hulpverlenen
De mate waarin de persoon
behoefte heeft om anderen te
helpen en te ondersteunen.

1
2

Persoonlijk rapport van: Sara Berger

3

TMA

7

Klassengrootte

Omschrijving

4%

Zeer laag

7%

Laag

12%

Laag

17%

Gemiddeld

5

20%

Gemiddeld

6

17%

Gemiddeld
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7

12%

Hoog

8

7%

Hoog

9

4%

Zeer hoog

3. Consistentie
In de vragenlijst zitten een aantal vragen die de consistentie van de gegeven antwoorden meten. Zo wordt gemeten of de
kandidaat niet willekeurig antwoorden geeft
Hieronder ziet u de consistentiescore van de kandidaat weergegeven op een 10-puntsschaal:

8.2 Leer- en ontwikkelstijl
De voorkeur in leer- en ontwikkelstijl van mevrouw Berger:

Consistentie score : 8
De respondent heeft de vragenlijst consistent ingevuld.
De rapportage geeft hoogst waarschijnlijk een goed beeld van de persoonlijkheid.

Verticale as: Orde en structuur
Horizontale as: Pragmatisme

De wetenschappelijke onderbouwing van het
instrument is aanwezig, voor zover het betrekking heeft
op de inzet van de instrumenten bij dit assessment. De
instrumenten zijn gevalideerd en worden met regelmaat
opnieuw getoetst. De wijze waarop Chainworks het
assessment toepast kent geen wetenschappelijke
onderbouwing.

Gestructureerd
Gestructureerd theoretisch

Gestructureerd praktisch

3

TMA

Theoretisch

© TMA Method 1999 - 2012
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Praktisch

Bijlage 2: Overzicht TMA Dimensies

Creatief theoretisch

Creatief praktisch
Creatief

- Praktisch
- Efficiënt

- Gestructureerd
- Accuraat

- Doorwerken
- Taken afronden

- Competitief
- Presteren

- Gevarieerd
- Omgevingsgericht

- Neutraal

- Neutraal

- Neutraal

- Neutraal

- Neutraal

- Theoretisch
- Abstract

De kosten voor een individueel assessment bedragen,
indien volledig uitgevoerd en inclusief advies 1250 euro.

Persoonlijk rapport van: Sara Berger

Pragmatisme
De mate waarin de persoon het
van belang vindt dat zaken
nuttig en praktisch zijn en daar
zelf naar wil handelen.

- Creatief
- Flexibel

Orde & structuur
De mate waarin de persoon
behoefte heeft aan een
planmatige aanpak, ordening
en netheid.

- Loslaten
- Prioriteiten
verleggen
Volharding
De mate waarin de persoon wil
doorzetten en vasthouden.

- Tevreden
- Relativerend

Ambitie & uitdaging
De mate waarin de persoon
succes wil hebben, uitdaging
behoeft, competitiedrang heeft
en wil presteren.

- Focus
- Geconcentreerd

Afwisseling
De mate waarin de persoon
behoefte heeft aan variatie en
nieuwe ervaringen.

Emotionele balans (EB)

Score

16

TMA
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Dominantie

5

Energie & actie

Steunbehoefte

8

Confrontatie

4.1 Samenvatting

Stressbestendig & druk

4

Volharding

Beschrijving van de talenten van mevrouw Berger:

Motieven (MO)

3
4
9
3

Leidinggevende talenten (LT)

Ze heeft een bovengemiddelde behoefte aan een klankbord of overleg in het algemeen bij het vormen van haar mening.
De behoefte aan structuur en netheid is bij haar functioneel aanwezig. Op sociale empathie scoort zij iets minder hoog; zij
rapport
van: Saraen
Berger
heeft niet altijd intrinsieke belangstellingPersoonlijk
in menselijke
problemen
het analyseren van gedrag bij anderen. Het is goed
mogelijk dat zij zich functioneel wel in kan leven in situaties. Ze wordt door de mensen om haar heen waarschijnlijk ervaren
als een enigszins rustige persoonlijkheid,
die voldoende energie heeft om zaken te bewerkstelligen. Ze kan redelijk met
TMA
enige druk omgaan, maar dient er soms voor uit te kijken niet te sterk betrokken te raken en enige afstand te nemen om zo
de eigen rust te bewaren. Ze zal meerdere standpunten overwegen alvorens een besluit te nemen en er enige tijd voor
nemen. In de relatie tot anderen gedraagt zij zich redelijk gelijkwaardig en probeert zij zich niet vaak boven anderen te
verheffen. Ze is redelijk meegaand. Dit kan soms als gevolg hebben dat zij moeite heeft om op dominante wijze een ander
te overtuigen van haar ideeën, belangen of visie. Uit de testresultaten blijkt dat mevrouw Berger over
relativeringsvermogen met betrekking tot haar werk beschikt, maar niet altijd geïnspireerd raakt van competitieve
elementen en (intrinsieke of onderlinge) prestatiedruk binnen haar werk. Dit uit zich in haar ambitieniveau, dat aangeeft dat
zij zich meestal zal inzetten om haar persoonlijke doelen te bereiken en een goede prestatie neer te zetten. Het is
waarschijnlijk dat andere factoren binnen het werk (bijvoorbeeld de werksfeer) voor haar persoonlijk van groter belang zijn.

Score
3
4
3
Score
6
4
6
Score
8

19
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Ze geeft er bij tegenslag tamelijk sterk de voorkeur aan zich vrij snel te richten op andere taken en doelstellingen. Ze is
zelden op zoek naar erkenning van haar prestaties door anderen en is daardoor niet erg afhankelijk van complimenten en
positieve bevestiging uit haar omgeving om gemotiveerd te blijven. Aan geldende regels of cultuur conformeert zij zich
nauwelijks.

4.2 Emotionele balans
Balans van mevrouw Berger:

Mevrouw Berger vindt een gezonde balans tussen respect en ontzag tonen enerzijds en uitgaan van zichzelf anderzijds.
Ze heeft veel behoefte aan steun en begrip vanuit haar omgeving. Ze zal het bijzonder waarderen wanneer anderen haar
moed inspreken als het even tegen zit. De mate van eigenwaarde en zelfrespect is goed in balans en zij bezit een gezonde
dosis eigenwaarde. Ze is een redelijk optimistische persoonlijkheid.
Ze heeft een bepaalde zekerheid waardoor zij vrij weinig moeite heeft met het maken van fouten. Ook is zij iemand die
heel snel en ad rem reageert en conflicten niet schuwt. Ze is zeer assertief, kan goed voor zichzelf opkomen en zoekt
geregeld de confrontatie. Ze kan redelijk met enige druk omgaan, maar dient er soms voor uit te kijken niet te sterk
betrokken te raken en enige afstand te nemen om zo de eigen rust te bewaren.

Samenvatting emotionele balans van mevrouw Berger:
- Vindt een balans tussen ontzag tonen en uitgaan van zichzelf.
Persoonlijk rapport van: Sara Berger
- Heeft een sterke behoefte aan steun en bevestiging.
- Heeft een redelijke mate van eigenwaarde en zelfrespect.
TMA
- Is vrij zeker en heeft emotioneel niet al te veel moeite met het maken
van fouten.
- Zal een conflict niet snel uit de weg gaan en vaak de confrontatie zoeken.
- Kan redelijk met enige druk omgaan.

4
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Bijlage 1: TMA-radar en cijfermatig overzicht

Eigenwaarde
De mate waarin de persoon
behoefte heeft aan
zelfwaardering en mentale
stabiliteit bezit.

- Zelfvertrouwen
- Veerkrachtig

- Respectvol
- Bewonderen

- Dankbaar
- Support vragen

- Stabiel
- Stressbestendig

- Neutraal

- Neutraal

- Neutraal

- Neutraal

- Fouten vermijden
- Zelfkritisch

- Gelijkwaardig
- Benaderen

- Zelfstandig
- Weinig hulp nodig

Ontzag
De mate waarin de persoon
behoefte heeft tegen anderen
en hun prestaties op te kijken,
te bewonderen en te
respecteren.

Persoonlijk rapport van: Sara Berger

Informatie over ChainWorks Ontwikkel Assessment is
te vinden op: https://www.chainworks.nl/assessments/
scholingsadvies-ontwikkelassessment/

Score

Score

Ze heeft heel veel behoefte aan goede contacten
met anderen. Ze is zeer sterk op menselijke3 relaties gericht.
Qua
Aanzienbehoefte
Besluiten
nemen
servicegerichtheid en hulpvaardigheid scoort
zij erg hoog. Ze vindt het zeer prettig om het anderen
naarOnafhankelijk
de zin te maken
Afwisseling
6
denken & handelen
en om iets extra voor een ander te doen. Ze is iemand die heel snel en ad rem reageert en conflicten niet schuwt. Ze is
Ambitieen
& uitdaging
3
Verantwoording
& leiderschap
zeer assertief, kan goed voor zichzelf opkomen
zoekt geregeld de confrontatie. Zodra situaties
of taken
moeilijk worden
en tegenzitten zal zij snel steun zoeken en bij anderen om hulp vragen. Ze heeft veel behoefte aan steun en begrip uit de
omgeving en heeft dus veel support nodigSociale
voor oplossingen
van talenten (OT)
talenten (ST)van haar problemen als het tegenzit.
Score In de uitvoering
Organisatorische
werkzaamheden is zij tamelijk praktisch en heeft zij een actiegericht probleemoplossend vermogen, maar zij houdt ook oog
Conformeren
2
Doelgerichtheid
voor de grote lijnen. Ze hecht iets meer belang aan doelgericht handelen dan aan het proces. Maar zij verliest het proces
Extraversie
5 groot belang.
Orde &Ze
structuur
ook niet uit het oog. Afwisseling binnen haar
taken en werkzaamheden is voor haar van redelijk
heeft een
redelijk hoge eigenwaarde en zelfrespect. Hulpverlenen
Ook heeft zij emotioneel niet echt moeite met het maken
van Pragmatisme
fouten of
9
vergissingen en zij zal, indien nodig, risico’s durven aangaan. Ze vindt een gezonde balans tussen respect en ontzag
Sociale empathie
4
tonen enerzijds en uitgaan van zichzelf anderzijds. In groepsverband weet zij een evenwicht te vinden tussen op de
Overig
Sociabiliteit
contact
9 zij zich goed
voorgrond treden en ruimte aan anderen laten.
Zowel& in
kleine kring als in grotere groepen kan
handhaven.
Consistentie
Bij groepen en sociale evenementen zal zij afhankelijk van haar belang meer prominent aanwezig zijn dan
wel meer ruimte
aan anderen geven en zichzelf meer op de achtergrond begeven.

De kosten voor meerdere assessments zijn afhankelijk
van de vraag en de aantallen.
Verder nog goed om te melden dat ChainWorks in veel
gevallen werkt met voorschakeltrajecten.
Naast het verzorgen van leer- en ontwikkelassessments
verzorgen zij onder meer ook scholingstrajecten voor
lo-medewerkers. Hun ervaring is dat in veel gevallen een
voorschakeltraject nodig is, voorafgaande aan het volgen
van een niveau 1 of 2 opleiding. In het voorschakeltraject
ligt de aandacht bij het op instapniveau brengen van
basiskennis, basisvaardigheden en houding. Tijdens het
voorschakeltraject worden ook al eerste onderdelen van
de geplande vervolgopleiding meegenomen.

Beïnvloedende talenten (BT)

6

Ontzag
4. Beschrijving van de persoonlijkheid

Eigenwaarde
Persoonlijk rapport van: Sara Berger

TMA

Talenten

Score

Talenten
Hulpverlenen

9

6

Onafhankelijk denken & handelen

4

Ambitie & uitdaging

3

Ontzag

5

Besluiten nemen

3

Orde & structuur

4

Conformeren

2

Pragmatisme

6

Confrontatie

9

Sociabiliteit & contact

9

Doelgerichtheid

6

Sociale empathie

4

Dominantie

3

Steunbehoefte

8

Eigenwaarde

6

Stressbestendig & druk

4

Energie & actie

4

Verantwoording & leiderschap

3

Extraversie

5

Volharding

3

Samenvatting organisatorische talenten van mevrouw Berger:
- Heeft geen bovengemiddelde behoefte aan structuur, orde en regels.
- Is tamelijk flexibel met enig aanpassingsvermogen, maar soms iets minder georganiseerd.
- Vindt afwisseling van tamelijk groot belang.
- Is meer praktisch dan theoretisch ingesteld.
- Neemt de tijd voor haar overwegingen bij besluiten.

Score
8

Persoonlijk rapport van: Sara Berger

TMA

haar werk organiseert:

Mevrouw Berger functioneert redelijk goed binnen een werkomgeving die weinig structuur biedt in de vorm van discipline,
kaders of regels. Ze zal graag informeel worden aangestuurd. In de organisatie van haar werk toont zij enige flexibiliteit en
aanpassingsvermogen. Haar manier van werken is niet altijd georganiseerd, maar zij kan structuur aanbrengen indien
nodig. Ze past zich iets gemakkelijker aan in een hectische en chaotische dan in een gestructureerde omgeving. Variatie
en verandering in het werk op zijn5 tijd zijn voor haar van belang. In de uitvoering van werkzaamheden is zij tamelijk
praktisch ingesteld. Ze neemt de tijd om haar besluiten te nemen en af te wegen. Ze zal bij haar besluitvorming haar
© TMA Method 1999 - 2012
omgeving
betrekken.

Score

3

Afwisseling

Overig

- Betrokken
- Bezorgd

4.7 Organisatorische talenten

Stressbestendig & druk
De mate waarin de persoon
tegenHoe
stress mevrouw
kan en behoefte
Berger
heeft aan druk en spanning.

All rights reserved

Aanzienbehoefte

Consistentie

Steunbehoefte
De mate waarin de persoon
behoefte heeft aan steun uit de
omgeving.

- Doelgericht
- Concreet

- Gestructureerd
- Accuraat

- Praktisch
- Efficiënt

- Neutraal

- Neutraal

- Neutraal

- Creatief
- Flexibel

- Theoretisch
- Abstract

18
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- Procesgericht
- Improviseren

Doelgerichtheid
De mate waarin de persoon
behoefte heeft zich te richten
op (gestelde) doelen en
resultaten.

Orde & structuur
De mate waarin de persoon
behoefte heeft aan een
planmatige aanpak, ordening
en netheid.

Pragmatisme
De mate waarin de persoon het
van belang vindt dat zaken
nuttig en praktisch zijn en daar
zelf naar wil handelen.

Persoonlijk rapport van: Sara Berger

TMA

10
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Dariuz Works Assessment
Het Dariuz Works Assessment is een methodiek om arbeidsontwikkeling op basis

Het werkgedrag van mensen wordt door verschillende factoren beïnvloed: door

van inzicht vorm te geven. Het maakt duidelijk hoe, onder meer lo-medewerkers

kennis en vaardigheden, door persoonlijkheidskenmerken, door drijfveren en door

presteren binnen een werkomgeving. De uitkomsten maken het makkelijker om

de situatie. Het Gedragsmodel van Roe brengt deze ‘determinanten’ met elkaar in

keuzes in verdere begeleiding en ontwikkeling in het werk te maken.

verband en vormt daarmee de basis voor het leer- en ontwikkelassessment.

Het functioneren in een werksituatie heeft alles te maken met het gedrag bij het
uitvoeren van taken.

Het doel van Dariuz Works Assessment is het
geven inzicht in het niveau van functioneren van
de lo-medewerker en biedt handvatten voor
arbeidsontwikkeling.

De tijd die het leer- en ontwikkelassessment in beslag
neemt, is een tot twee uur.

De werkwijze van het Dariuz Works Assessment is
als volgt. De assessor zorgt dat de leidinggevende en
de lo-medewerker een aantal vragenlijsten invullen.
Het invullen daarvan duurt 20 minuten per persoon.
Vervolgens kan de assessor met een druk op de
knop een rapport genereren, enige tijd nemen om te
analyseren en dan, aan de hand daarvan een gesprek
voeren met de lo-medewerker en de leidinggevende.
Dit gesprek duurt ongeveer een half uur. Het rapport kan
indien nodig nog worden aangepast, hetgeen ongeveer
10 minuten in beslag neemt, en opnieuw worden
gegenereerd.
De locatie van het leer- en ontwikkelassessment is de
werkvloer van de lo-medewerker. Het systeem is via
internet toegankelijk en het invullen ervan kan overal
plaats vinden.

1486098962

Leervermogen (42%)
-

+

De medewerker leert van zijn eigen fouten.
De medewerker vraagt uitleg als hij iets niet snapt.
De medewerker kan na mijn uitleg zelf een taak uitvoeren.
De medewerker past wat hij in een situatie heeft geleerd ook toe in andere situaties.

Ondersteuning vanuit de organisatie die het leeren ontwikkelassessment verzorgt is mogelijk. Er
bestaat vanuit de eigenaar van het instrument de
mogelijkheid om casuïstiekvragen te bespreken
met inhoudsdeskundigen. Hieraan zijn geen kosten
verbonden.

De doorlooptijd kan een week zijn, om de momenten
van invullen, het gesprek en de eindrapportage meer uit
elkaar te trekken. Feitelijk kan het ook achter elkaar in de
genoemde tijd van een tot twee uur.

Follow-up metingen zijn mogelijk en worden ook
aanbevolen, omdat het de mogelijkheid creëert om een
progressierapport te maken. Binnen het systeem is het
mogelijk om de resultaten van meerdere meetmomenten
aan elkaar te koppelen. Follow-up metingen kunnen om
de drie of zes maanden plaatsvinden.

De adviezen zijn gericht op de lo-medewerker en op
de leidinggevende. Vanuit het assessment ontstaat
een plan van aanpak, waarin aandacht voor de
ontwikkelmogelijkheden en specifieke verbeterpunten.
Doordat zowel de leidinggevende als de lo-medewerker
de vragenlijst invullen is in één oogopslag helder hoe
beiden aankijken tegen het functioneren van de lomedewerker. Het assessment is een 180* feedback.

De onderwerpen van het leer- en ontwikkelassessment
zijn afgeleid van het gedragsmodel van Roe en omvatten
de competenties Stressbestendigheid & flexibiliteit,
Communiceren, Gevoel voor arbeidsverhoudingen,
Afspraken nakomen, Zelfstandigheid, Nauwkeurigheid,
Samenwerken & collegialiteit, Doorzettingsvermogen,
Leervermogen en Werktempo. Andere onderwerpen
die aan de orde komen zijn werkaanpassingen, de
mate waarin de lo-medewerker het werk leuk vindt en
gezondheid.

De werkomgeving wordt meegenomen. Met name
gaat het dan of er werkaanpassingen zijn gedaan.
Vervolgens worden deze werkaanpassingen gekoppeld
aan het functioneren, waarbij de vraag centraal staat in
hoeverre iemand goed functioneert dankzij de gedane
werkaanpassingen. Of juist dat iemand minder goed
functioneert, maar dat werkaanpassingen wenselijk zijn
en positief bijdragen aan het leren en ontwikkelen van
de lo-medewerker.

Werktempo (25%)

Plan van aanpak

-

+

De medewerker werkt even snel als reguliere collega's.
De medewerker werkt in een hoog tempo.

Samenvatting gesprek of andere aanvullende informatie

Basisrapportage 25-11-2016
Het gesprek met de leidinggevende en medewerker verliep goed.

De medewerker werkt snel, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zijn werk.

Leidinggevende en medewerker hebben beide dezelfde vragen beantwoord over het functioneren van de medewerker.
Vergelijken we hun beoordelingen op de competenties dan zie we het volgende:

Samenwerken & Collegialiteit (67%)
-

+

De medewerker werkt goed samen met collega's.

Daarnaast komt hij belangrijke afspraken na.

0%
Afspraken nakomen

De medewerker helpt collega's als zij daar om vragen.

Verbeterpunten

De medewerker draagt op een positieve manier bij aan de werksfeer.

Zijn zelfstandigheid is een belangrijk punt. Piet vind het lastig om zijn concentratie bij zijn werk te houden.
Hier heeft hij best wel wat begeleiding in nodig om te blijven focussen.
Hij is snel geneigd om andere dingen te gaan doen dan die hij eigenlijk moet doen.

Gemaakte afspraken

Kwaliteiten en aandachtspunten

De medewerker maakt werk af binnen tijd die daarvoor regulier gangbaar is.

Vooraf heb ik even met de medewerker de gang van zaken besproken zodat hij niet verrast zou worden.
Daarna hebben we een heel mooi en open gesprek gevoerd met elkaar.

Wat gaat goed
Assessment
Piet heeft het goed naar zijn zin. Hij voelt zich thuis op deze werkplek.

geen deadlines, eigen (lage) tempo
eenvoudige, overzichtelijke taken, niet complex of werk met verantwoordelijkheid

-

Naam cliënt

dhr. Piet Rook

BSN

951753159

Geboortedatum

03 juni 1968

i
i
i
i
i
i
i
Dariuz Works v2.0

Aan de inhoud van dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Dariuz B.V. is niet
verantwoordelijk voor eventuele onvolledigheden, onjuistheden, aangebrachte aanvullingen /
wijzigingen of verspreiding aan derden en eventuele gevolgen die hieruit voortkomen.

De medewerker blijft rustig als het uitvoeren van een taak
lukt.
Deniet
medewerker
voert eerst belangrijke taken uit en daarna minder belangrijke taken.

voor deze medewerker samengesteld.
De leidinggevende vindt dat de medewerker de Nederlandse taal goed beheerst.
De medewerker vindt dat hij de Nederlandse taal heel goed beheerst.
De medewerker is erg tevreden over zijn werk, omdat: "Ik vind het leuk".
De medewerker ziet er verzorgd uit.
De medewerker is onhandig met die gereedschappen/hulpmiddelen die relevant zijn voor zijn werk.
De leidinggevende vindt de medewerker redelijk waardevol voor de organisatie.

De medewerker probeert bij problemen eerst zelf een oplossing te vinden.
De medewerker kan zonder steun of hulp van anderen zijn werk uitvoeren.
De medewerker controleert zijn werk.
De medewerker werkt nauwkeurig.
-

+
De medewerker houdt werkmateriaal en werkmiddelen inDe
goede
staat. werkt onder tijdsdruk kalm en rustig door.
medewerker

De medewerker herkent eigen fouten.

De leidinggevende moet intensief begeleiden en de begeleiding afstemmen op de persoonlijkheid van de
medewerker.

De medewerker komt op een prettige
manier voor zichzelf
op.
+
De medewerker reageert rustig op kritiek.

De medewerker houdt zich aan de huisregels; bijvoorbeeld niet roken en aan- en afmelden.

De medewerker laat anderen uitspreken.

De medewerker houdt zich aan werkafspraken; zoals werk afmaken.

De medewerker geeft op een gepaste manier kritiek.

De medewerker houdt zich aan de afgesproken werktijden.

Zelfstandigheid (21%)

Basisrapportage Assessment

Deze werkaanpassingen houden concreet in:
i Om spanningsboog te doorbreken extra pauze
éénduidige taken, één opdracht tegelijk
controle van uitgevoerde werkzaamheden

Basisrapportage Assessment

De medewerker past zich snel aan veranderingen in de werksituatie aan.
De medewerker reageert rustig Afspraken
als iemandNakomen
het niet met
hem eens is.
(89%)

Werkaanpassingen
Op de huidige werkplek zijn de volgende werkaanpassingen verricht:
i De medewerker mag langzaam werken.
i De werktijden zijn aangepast.
i Kerntaken van het takenpakket zijn aangepast (20 tot 50% van het oorspronkelijke takenpakket is aangepast).

De medewerker laat zich niet snel van zijn stuk brengen.
De medewerker raakt niet in verwarring bij tegenstrijdige informatie.

De leidinggevende geeft bij de verwachting over hoe lang het duurt voordat de medewerker goed kan functioneren inCommuniceren (53%)
een reguliere baan de volgende reactie: een reguliere werkprestatie is m.i. niet haalbaar.
+

Opmerkingen
Opmerkingen leidinggevende

De leidinggevende heeft geen aanvullende opmerkingen gemaakt.

Opmerkingen medewerker

Pagina 6 van 9

De medewerker heeft geen aanvullende opmerkingen over het gedrag op het werk.
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0%
0%

33%

83%

Geslacht
Geboortedatum

Piet Rook
951753159
Man
03 juni 1968

Hoogst afgeronde opleiding

Lbo/vmbo/mavo/mbo1 namelijk: LTS timmerman.

Werkervaring

De medewerker heeft in het verleden een betaalde baan (of
banen) gehad.
i Timmerman gedurende 27 jaar.

Project

Assessment training
Account Dariuz training

75%

25%
21%

0%

71%
67%

Naam casemanager
Datum invullen assessment door leidinggevende
Datum invullen assessment door medewerker

Beoordeling leidinggevende

25 november 2016
25 november 2016

Gezondheid

Noot: indien een competentie niet wordt getoond in bovenstaande grafiek dan is de waarde 0% of niet betrouwbaar te berekenen.

De medewerker heeft geen moeite met:
Een paar uur achter elkaar lopend werken
Een paar uur achter elkaar staand werken
Steeds in dezelfde houding werken
Een paar keer per uur kracht zetten (tillen, duwen, trekken)
Zijn geheugen.
Een uur achter elkaar geconcentreerd werken
In een regulier tempo werken
Verantwoordelijkheid dragen voor zijn eigen werk.
Verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid en/of gezondheid van anderen

i
i
i
i
i
i
i
i
i

De medewerker heeft redelijk moeite met:
Een paar keer per uur buigen (i.v.m. rugklachten)
Onder tijdsdruk werken

i
i

De medewerker heeft veel moeite met:
i Een paar uur achter elkaar zittend werken
i Een paar uur achter elkaar met computer en/of muis werken
i Een paar keer per uur hurken en/of knielen
i Boven schouderhoogte werken

Verklaring competentiescores
Welke antwoorden dragen bij aan de competentiescores?
Beoordeling leidinggevende
Beoordeling medewerker

Gegevens functie
Naam bedrijf

Proef BV

Aantal medewerkers

i De medewerker vindt dat hij het werk fysiek makkelijk aan kan.
i De medewerker vindt dat hij het werk psychisch makkelijk aan kan.

Werkprestatie in deze functie

Belastbaarheid

Werkprestatie van
Piet Rook
Productiviteit

34%

Inzetbaarheid

88%

Tempo
Efficientie
Kwaliteit

Begrippen
Competenties

Naam functie

Dierenverzorger kinderboerderij, dierenasiel, dierenpension

Werksoort

Agrarisch, natuur, milieu, dieren

Functiegroep

Dieren

Hoofdtaken

Zaagsel strooien in de boxen
Gras maaien met zitmaaier
Kalverenhokken schoonhouden
Erf vegen
Hond uitlaten

7%
15%
12%
Belang competenties

De werkprestatie van Piet Rook is: 34% x 88% = 30%.
De geadviseerde loonkostensubsidie, gebaseerd op de werkprestatie, is: 100% - 30% = 70%.

• Leervermogen: zich blijven verbeteren in het werk en leren van fouten, vragen stellen als iets niet duidelijk is,
Indeling op de Werkladder en Participatieladder
weinig instructie nodig, etc.
• Werktempo: het tempo waarin het werk verricht wordt, snel werken zonder dat dit ten koste gaat van de
Indeling op de Werkladder
kwaliteit
i Op basis van
de kenmerken
van dewerken
werksituatie,
• Samenwerken en collegialiteit: op een plezierige en ondersteunende
manier
samen kunnen
met is de medewerker niet betrouwbaar op een trede van de Werkladder
te delen. etc.
anderen, een prettige collega zijn, positief bijdragen aan deinwerksfeer,
i Op basis
van hetvan
functioneren
van
dede
medewerker in de huidige werksetting, staat de medewerker op de Werkladder
• Gevoel voor arbeidsverhoudingen: werkopdrachten opvolgen,
accepteren
opdrachten
van
Naam leidinggevende
leidinggevende, ook al is het nut niet direct zichtbaar, etc.
• Doorzettingsvermogen: het werk goed blijven doen, ook al zit het tegen, niet “bij de pakken neer gaat zitten”,
Aard contract
doorwerken tot een taak af is, etc.
Basisrapportage Assessment
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Subsidie
• Nauwkeurigheid: het werk kunnen doen, zonder veel onnodige fouten te maken, zichzelf en anderen niet in
Aantal uren per week
gevaar brengen, nauwkeurig werken, zorgvuldig omgaan met de werkmateriaal, etc.
• Communiceren: met collega’s, klanten maar ook met de leidinggevende duidelijk en op een gepaste wijze
communiceren, kritiek kunnen ontvangen en geven, etc.
• Zelfstandigheid: werk uitvoeren in een logische volgorde, problemen zelf oplossen zonder dat het nodig is
dat de leidinggevende vaak moet uitleggen wat gedaan moet worden, etc.
• Stressbestendigheid en flexibiliteit: onder tijdsdruk of onder veranderende omstandigheden rustig en kalm
doorwerken, etc.

Samenwerken & collegialiteit
Zelfstandingheid
Afspraken nakomen
Arbeidsverhoudingen
Leervermogen
Communiceren
Nauwkeurigheid
Stressbestendigheid & flexibiliteit
Werktempo
Doorzettingsvermogen

Adrie Heuvel
WSW Begeleid werken
Nee
12

Essentieel
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Zeer belangrijk
Belangrijk
Belangrijk
Een beetje belangrijk
Een beetje belangrijk
Een beetje belangrijk
Niet belangrijk

De kosten voor meerdere assessments bedragen een
meervoud van het aantal personen. Feitelijk gaat het
om licenties per Burgerservicenummer per jaar.

De mogelijkheid om zelf getraind te worden in het
uitvoeren van het leer- en ontwikkelassessment
is aanwezig. Dariuz leidt mensen op om met
het assessment te kunnen werken. Dit is inclusief
certificering. De opleiding bestaat uit een eerste dag

Informatie over Dariuz Works Assessment is te vinden
op: http://www.dariuz.nl/dariuz-works/ontwikkelingduurzame-plaatsing/dariuz-works-assessment/

Gegevens medewerker
Naam
BSN

De kosten voor een individueel assessment met de
bijbehorende licentie bedragen per persoon 25 euro
per jaar. In dat jaar kan een ongelimiteerd aantal
assessments worden afgenomen bij dezelfde persoon.

Verder nog goed om te melden dat In het rapport
eveneens antwoord wordt gegeven op de vraag of
het bestaande werk aansluit bij het niveau van de lomedewerker of dat hij juist ondervraagd of overvraagd
wordt bij het uitoefenen van de functie.

Piet Rook

Basisrapport assessment

83%

Beoordeling medewerker

De medewerker brengt zichzelf Stressbestendigheid
en/of anderen niet in gevaar.
& Flexibiliteit (33%)

Verzuim
i De medewerker is niet vaker afwezig door gezondheidsproblemen dan regulier werkende collega’s.
i De medewerker is niet vaker afwezig vanwege een andere reden dan regulier werkende collega’s.

i

De medewerker voert zijn taken in een logische volgorde uit.

0%

Werktempo

Zelfstandigheid

83%

42%

Leervermogen

Stressbestendigheid & flexibiliteit

Om van trede 3 zich verder te ontwikkelen, zijn er voor de medewerker de volgende aandachtspunten:
i Communiceren
i Doorzettingsvermogen
i Leervermogen
i Nauwkeurigheid
i Stressbestendigheid & flexibiliteit
i Werktempo
i Zelfstandigheid

100%

De wetenschappelijke onderbouwing van Dariuz
Works Assessment is aanwezig. Dariuz vindt zijn
wetenschappelijke basis in door TNO ontwikkelde
methodieken. Sinds 2004 zijn TNO en Dariuz samen
voortdurend bezig met het doorontwikkelen en
verbeteren van deze instrumenten. Zij maken daarbij
gebruik van de ervaringen en feedback van de
professionals, maar voeren ook statistische analyses
uit om aanpassingen in de vragenlijsten en rekenregels
onderbouwd te kunnen doorvoeren.

De uitvoering van het leer- en ontwikkelassessment
gebeurt door professionals die hierin getraind
zijn. bijvoorbeeld een coach of jobcoach, een reintegratieconsulent of werkleider.

83%

50%
47%

0%

een reguliere baan de volgende reactie: een reguliere werkprestatie is m.i. niet haalbaar.

Aandachtspunten voor de ontwikkeling:

De medewerker werkt door, ook als het tegenzit.

Algemeen functioneren
Nauwkeurigheid (47%)
i De leidinggevende en de medewerker hebben gemiddeld drie of vier dagen per week contact met elkaar.
+
i De functie en het takenpakket zijn helemaal niet vergelijkbaar met een reguliere functie, het takenpakket is speciaal -

0%

0%

Nauw keurigheid

i Het leervermogen van de medewerker is redelijk.
i De leidinggevende geeft bij de verwachting over hoe lang het duurt voordat de medewerker goed kan functioneren in

83%

53%

Doorzettingsvermogen

Ontwikkelpotentieel:

De medewerker laat zich niet snel
saai is.
- afleiden, als het werk
+

Functioneren

0%

Communiceren

Adviezen om een trede hoger te komen op de Werkladder

De medewerker werkt door totdat een taak af is (tijdens werktijd).

Binnen nu en 2 maanden.
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Samenw erken & collegialiteit

werk met ondersteuning).

+

Streefdatum afspraken
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i Op basis van de kenmerken van de werksituatie staat de medewerker op de Participatieladder op trede 5 (Betaald

+
De komende tijd gaan we ons specifiek richten op het mogelijk vergroten van zelfstandigheid. In eerste instantie willen we
De medewerker volgt aanwijzingen van zijn leidinggevende op.
dat doen met behulp van een maatje.
De medewerker voert werkopdrachten zonder te klagen uit.
Enkele uren per week is er een extra hulp aanwezig. Deze willen we inschakelen om te kijken of dit een positieve bijdrage
kan leveren.
De medewerker past zijn manier van werken aan als zijn leidinggevende daarom vraagt.
We willen nadrukkelijk niet dat de leidinggevende nog meer tijd kwijt is.
Na 2 maanden gaan we weer een korte evaluatie doen. Als het niet veranderd is, zullen we naar andere mogelijkheden
Doorzettingsvermogen (50%)
voor Piet moeten kijken.

40%

Gevoel voor arbeidsverhoudingen

Indeling op de Participatieladder
Gevoel Voor Arbeidsverhoudingen (83%)

20%

0%

op trede 3 (Groepsdetachering).

De medewerker kan goed in een team werken.

waarin zowel het instrument zelf, als het methodisch
handelen met Dariuz, aan bod komen. Na een paar
werken vindt er een terugkomdag plaats waarin
ervaringen en casuïstiek worden besproken. Dit wordt
gevolgd door een certificeringsopdracht, waarbij de
professional met een echte casus aan de gang gaat.

