
Testmogelijkheden

Leerbaarheid (capaciteiten/werk- en denkniveau)
Het bepalen van de leerbaarheid geeft inzicht in capaciteiten 
(het werk- en denkniveau) van de kandidaat. Het meten 
van capaciteiten behoort tot de beste voorspellers voor 
werksucces. Onder cognitieve capaciteiten wordt het geheel 
van vermogens verstaan dat betrekking heeft op leren, 
redeneren, het omgaan met nieuwe situaties en problemen 
oplossen.

Competenties: Jouw kracht
Op basis van de persoonlijkheidsvragenlijst (en eventueel de 
capaciteitentest) wordt een inschatting gemaakt van com-
petenties. Onder een competentie wordt verstaan: effectief 
resultaatgericht gedrag waarmee werkdoelen bereikt kun-
nen worden. Per competentie wordt aangegeven welke score 
is behaald en wordt beschreven welke kenmerken daarmee 
te maken hebben. Zo is te zien waar iemands kracht ligt.

360-graden feedback
De 360-graden feedback geeft inzicht in de competenties 
van de medewerker. De medewerker kan de vragenlijst zelf 
invullen en kan anderen vragen deze in te vullen. Zo wordt 
vanuit verschillende kanten inzicht in de kracht van de 
medewerker gegeven en wordt duidelijk welke competenties 
hij of zij verder kan of dient te ontwikkelen. De feedback 
die met deze vragenlijst is verkregen, geeft observaties van 
anderen op iemands gedrag weer. 

Drijfveren
Drijfveren geven inzicht in wat iemand leuk en belangrijk 
vindt in het werk. Meestal is er sprake van een behoefte 
die iemand heeft, waardoor diegene wordt gemotiveerd en 
wordt aangezet tot actie. Dit bepaalt mede het gedrag dat 
diegene laat zien.

Omgaan met veranderingen
Binnen dit onderdeel wordt gekeken in hoeverre je in staat 
bent te veranderen. Mensen die over verandervermogen 
beschikken zijn in staat hun gedrag aan te passen aan de 
eisen die de (nieuwe) situatie stelt. Het geeft tevens inzicht 
in de motivatie om te leren.

Leiderschapsstijlen
Bij het meten van best passende leiderschapsstijlen wordt 

uitgegaan van het model van Quinn. Hierbij geldt dat 
niet één leiderschapsrol de beste is, maar dat de diverse 
leiderschapsrollen concurreren met elkaar en elkaar aanvul-
len. Het vermogen om in verschillende situaties meerdere 
tegenstrijdige rollen te vervullen zal tot een beter bedrijfsre-
sultaat leiden. Met de resultaten kan gekeken worden welke 
leiderschapsrollen het beste bij de medewerker passen.

Ontwikkeladviezen
Als er ontwikkelpunten uit het onderzoek naar voren zijn 
gekomen, geven we aan in hoeverre deze ontwikkelbaar 
zijn en geven we een aantal tips hoe deze te verbeteren zijn. 
Deze kunnen tot actieplan worden omgezet.

Rapportages
Alle resultaten worden in overzichtelijke rapportages 
weergegeven. Op wgvzorgenwelzijn.nl/onlinetesten zijn 
voorbeeldrapportages te downloaden.

Waarom deze testen?
De stelselwijzigingen en forse bezuinigingen in zorg en 
welzijn hebben gevolgen voor de inzet van medewerkers. 
Onze jarenlange ervaring wijst uit dat het een zeer doeltref-
fend hulpmiddel is voor scholingsadvies, functieverandering, 
ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Het geeft onder 
andere inzicht in de aanwezige competenties en ontwik-
kelbaarheid. Deze inzichten kunnen leiden tot een concreet 
actie/ontwikkelplan. 

Meer informatie?
Voor meer informatie neemt u contact op met Cili Even, 
consulent ZorgSelect via info@zorgselect.nl of 088 255 66 50.

Online testen en vragenlijsten 
voor scholingsadvies en competentieontwikkeling 

in het kader van het sectorplan

Via ZorgSelect kunt u gemakkelijk en flexibel online 
testen en vragenlijsten laten inzetten voor selectie, 
ontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van 
uw personeel. Dankzij de mogelijkheden van het sectorplan 
is het nu extra aantrekkelijk om van de verschillende 
testmogelijkheden gebruik te maken. Denk hierbij aan 

uitvoering van competentiescans inzake scholing en 
competentieontwikkeling. Met de online testmogelijkheden 
kunt u op efficiënte wijze competenties in beeld laten 
brengen, 360-graden feedback inzetten en de uitkomsten 
koppelen aan een ontwikkelplan.
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