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PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK 
 
 
 
 
 
 
 
Begijnendijk, postdatum 

 
 
 
Beste, 
 
 
Ons baserend op de recent uitgevoerde sessies kunnen wij jou onderstaande vaststellingen voorleg-
gen. Iedere sessie (telkens halve dag) had als doel het inschatten van het huidig prestatieniveau van 
de betrokkenen, de potentiële stijging van dit niveau en de hiertoe benodigde follow-up activiteiten. 
 
We hebben dit doel gerealiseerd via een persoonlijkheidsprofielstudie, een diepgaand interview en 
een select vaardighedenonderzoek. 
 
Je vindt in bijlage dan ook onze ervaringen met: 
 
• W. (26 jaar) 
• G. (35 jaar) 
• N. (26 jaar) 
• E. (24 jaar) 
 
 
Concluderend kunnen we stellen: 
 
• G. valt af op basis van zijn wat hooghartige ingesteldheid en weinig imponerende resultaten tij-

dens de praktijkcases. Hij schuwt geen conflict en lijkt er ons zelfs heel wat te kunnen uitlokken. 
Onze bevindingen tijdens de sessie wijzen uit dat hij zich onvoldoende kan integreren in jullie 
team. Hiernaast staan uiteraard prima vaktechnische vaardigheden en ervaring. De man zal on-
middellijk renderen in de vacature. Hij heeft de 'skill', misschien de 'will', maar mist volledig de 
'thrill'. 

• E. is een zeer intelligente jongedame. Zij biedt van alle kandidaten zeker het hoogste leerpotenti-
eel en zal op termijn het meeste opleveren voor OPDRACHTGEVER. Problemen zijn evenwel het 
ontbreken van een eigen auto en het feit dat ze eigenlijk schijnt te dromen van een job in het bui-
tenland. Dit heeft ze ons uiteraard niet zelf verteld, maar ze ademt dit uit door alle poriën. Qua 
beschikbaarheid: onmiddellijk. Qua loon: zelfs nog onder jullie budget. 

• N. is ietwat bedeesd, maar zeer professioneel. Zij biedt een zeer klantgerichte persoonlijkheid 
voor en zeer betaalbaar loon. Zij is onmiddellijk beschikbaar. Met haar kun je goede afspraken 
maken en een proactieve klantenbenadering initiëren. Haar integratie in het team beangstigt ons 
evenwel. Als de collega's nors zijn of kortaf, zal zij veel opvang van jou nodig hebben om niet 
meteen af te haken. Ze is zeer relationeel en gevoelig. Haar strategisch niveau is niet bijzonder 
hoog. Als je dat zoekt, is EV de betere keus. 

• W. is van de vier de beste keus, want biedt de beste combinatie van 'Past hij? Wil hij en Kan hij?'. 
Hij heeft de ervaring, wil de job, woont vlak in de buurt en is nog betaalbaar ook. Hij is zeer ge-
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structureerd en gewend om in een ruime autonomie te functioneren. Als je hem verveelt met 'ru-
les and regulations' zou je dus wel eens zijn kritiek kunnen uitlokken. Hij lijkt ons - ook jegens zijn 
superieuren - geen blad voor de mond te nemen. Zijn loon valt binnen het budget; zijn opzegperi-
ode is zes weken. Wat we evenwel missen, is zijn passie voor de job. Je kunt hem weinig loven-
de woorden ontlokken. Als je passie wil, een teamplayer en veel werkplezier, moet je voor NS 
kiezen. Voor wat betreft de snelste integratie en return-on-investment is WV de beste keuze. 

 
 
We hebben hen verteld dat alle vier sowieso van jou iets zouden horen. Vlak na dat telefoontje mo-
gen ze ons bellen voor feedback en bij ons hiervoor langskomen. Bel jij dus zowel degenen die je op-
nieuw wilt uitnodigen als de anderen om mee te delen dat je voorlopig met een andere kandidaat in 
gesprek wilt gaan? 
 
Bel ons gerust als je vragen mocht hebben. Ik ben er deze week niet, maar alle collega's waren bij 
deze testsessies betrokken en kunnen jou dus ook te woord staan. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 
Patrick J.A. van Steenis, Ph.D. 
Gedelegeerd Bestuurder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNTEX & ENDEAVOUR hanteert bij zijn bedrijfsadviezen de Gedragscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen 
inzake discretie en geldigheid, alsook de Gedragscode van Vlaamse Gewest zoals opgelegd en gepubliceerd in 

'Bijlage bij het Ministerieel Besluit tot uitvoering van artikel 12, 1e lid van het decreet van 3 maart 1993 
houdende regeling tot erkenning van de wervings- en selectiebureaus in het Vlaamse Gewest.' 
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Sessie met W. 
 
 
 
1. Past hij? 

Sociale Stijl - Basisbehoefte - Persoonlijkheid 
 
W. verscheen stipt op iedere afspraak. De eerste indruk die hij gaf, was die van een plichtsbe-
wuste en gedreven jongeman. Hij werkte zich vlot en met een stevig tempo door iedere selectie-
fase. 

 
W. is een ondernemend persoon. Uit zijn vorige werkervaring geeft hij aan zich sterk te binden 
met zijn job. Hij heeft behoefte aan eigenaarschap en uitdagingen. Iets waarin hij zich kan vast-
bijten. Hij is actief en snel in denken en handelen. Vrijwel alle testen heeft hij vóór het verstrijken 
van de opgegeven tijd afgewerkt. Hij assimileert nieuwe informatie snel en kan deze in eigen 
woorden reproduceren. Hierbij heeft hij zowel aandacht voor het algemene kader als voor de de-
tails. Hij kan hoofdzaken moeiteloos onderscheiden van de bijzaken.  
 
Hij is vlot vanaf het eerste contact, maar behoudt een zekere afstand, wat eerder een professio-
nele indruk geeft. In zijn houding overheerst eerder het zakelijke dan het intermenselijke. Hij 
toont weinig emotie en spreekt met ratio. Hij is een assertief persoon. Hij weet wat hij wil en kan 
dit overbrengen. In zijn gesprekken is hij to-the-point. In zijn contact met anderen kan hij zich 
aanpassen zonder zichzelf te verliezen. Hij is principieel zonder hierin te ver doorgedreven te 
zijn. In conflicten lijkt hij eerder probleemoplossend, toch zou het kunnen dat hij zich hierin kop-
pig opstelt. 
 
 
 

2. Wil hij? 
Consistentie qua cv - Motivatie & ambitie - Affiniteit met de branche, de firma en de functie 
 
Zijn ervaring uit het verleden als aankoper en CS-medewerker is duidelijk merkbaar. Hij kent de 
werking van een commerciële binnendienst, hij weet heel goed wat aankopers willen bedingen 
en hoe klantenrelaties verlopen. Hij heeft duidelijk bedrijfservaring. 
 
Naar eigen zeggen kiest hij bewust voor deze functie voor het klantencontact en voor de door-
groeimogelijkheden op langere termijn. Het gebrek aan opportuniteiten is tevens de reden om bij 
zijn huidige werkgever op te stappen. Hij vond het eerste contact met OPDRACHTGEVER aan-
genaam. De job-inhoud was die hij verwachtte. De korte afstand woon/werk ziet W. als een extra 
voordeel.  
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3. Kan hij? 
Opleiding - Ervaring - Vaardigheden 
 
W. is licentiaat in de handelswetenschappen. Hij spreekt en schrijft goed in het Engels en het 
Frans. Zijn kennis van het Duits is onvoldoende. Op de computer werkt hij vlot en doeltreffend. 
Het opmaken van een rapport met tabellen, grafieken en berekeningen verliep verrassend snel. 
Hij beheerst vlot de klassieke Office-pakketten. 

 
Intelligente kerel. Is eerder een strategisch denker en stelt zich daarom ook proactief op. Hij zal 
het niet laten zijn eigen inbreng te doen en verbeteringen aan te duiden. Hij werkt efficiënt en 
doeltreffend. Zowel in zijn gesprekken als bij het uitvoeren van zijn tests werkte hij georgani-
seerd. Hij heeft een sterk probleemoplossend vermogen.  
  
Zijn telefonische commerciële vaardigheden zijn goed. Hij spreekt duidelijk en vlot, is beleefd. Is 
wel een babbelaar. Hij is goed in het peilen en inschatten van de behoeften van de klant als hij 
voor zichzelf de tijd neemt om te luisteren en door te vragen. Hij scoort hoog op de empathietest. 
 
T.a.v. klachten stelt hij zich professioneel, positief en oplossingsgericht op. Hij kan de klant tot 
kalmte brengen en zijn voorstellen zijn positief en toekomstgericht. Hij zoekt geen ‘zondebok’ 
(met de woorden van W.). Op de onderhandeltest scoort hij goed. In zijn huidige functie als aan-
koper voert hij vaak onderhandelingen. Hij is een stevige onderhandelaar. 
 
Kan goed zelfstandig werken. Doet dit momenteel in zijn huidige job waar hij als aankoper ver-
antwoordelijk is voor een eigen klantenbestand. Toch zoekt hij samenwerking met collega’s, 
vooral uit strategische overweging: ‘Samen kunnen we die klant wel binnenhalen’. Hij is com-
mercieel overtuigend, hij kan koopssignalen concretiseren. Hij heeft echter als eerste reflex om 
zelf veel informatie te geven alvorens bij de klant door te vragen. Zijn commercieel schrijven is 
goed. Zijn brief was snel geschreven, vlot en toch zakelijk. Hij bevatte de informatie die de klant 
nodig had en voorzag de nodige opvolging. 
 
 
 

Conclusies & Aanbevelingen 
 
Met dit alles voor ogen lijkt W. zowel qua ervaring, als qua resultaten en competenties tijdens de di-
verse selectiefasen en het Assessment en Development Center een zeer geschikte kandidaat voor 
de functie van Customer Service medewerker binnen OPDRACHTGEVER. Met het gegeven in het 
achterhoofd dat hij zeker de kans wil benutten om in de toekomst door te groeien in de firma. 
 
W’s loonsverwachtingen situeren zich binnen het budget. Zijn wettelijke opzegperiode bedraagt 6 we-
ken. 
  
Nog te overwegen: 
 
• Zijn doorgroeimogelijkheden in de toekomst. Hij is zeer ambitieus; dit is trouwens zijn reden van 

vertrek bij zijn huidige werkgever. We hadden op bepaalde momenten de indruk 'he wants too 
much too soon'. Enkele duidelijke afspraken kunnen hier veel oplossen. 



 

Tel +32 16 537853 SYNTEX & ENDEAVOUR nv/sa Veldstraat 46-50 
Fax +32 16 537602 info@syntex.be       www.syntex.be 3130 Begijnendijk 
BTW/TVA BE 460.958.648 HRL/RCL 97.177  VG.535/B KBC 733-0148140-51 

• Zijn temperament en principiële ingesteldheid. W. houdt van een duidelijke structuur en goede af-
spraken. Hij zal evenwel even kordaat reageren indien intern hiervan wordt afgeweken. 

• Zeker te overwegen is verdere training en coaching in vaardigheden als vragen, doorvragen en 
luisteren. Deze vaardigheden ontbreken hem momenteel; hij pikt ze evenwel snel op. 

• W. 'jumps to conclusions'. Hij is een snelle denker en is zeer analytisch. Dit lijkt er echter toe te 
leiden dat hij ongecontroleerde veronderstellingen maakt.  

 



W.xls   Empathy & Negotiation Results

Quinn-Bullmer Empathy Test Kennedy Negotiation Test
Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx

Em-1 Empathy 42 0 0 42 83% IV high empathy Neg-1 Negotiation 140 0 0 140 68% III rather high negotiation skills
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W.xls   Negotiation ResultsKennedy Negotiation Test
Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx

Neg-1 Negotiation 140 0 0 140 68% III rather high negotiation skills 0 som procent
Ezel 7 23%

0 0 0%
Schaap 4 13%

0 0 0%
Vos 4 13%

0 0 0%
Uil 15 50%
totaal 30 100%

 

68%

0% 25% 50% 75% 100%

1

              
Achtergrond bij de vier onderhandelstijlen
Schaap
Wanneer je vindt dat datgene wat je krijgt, ook aanvaardbaar is. 'C'est la vie', is jouw motto. Wordt ook 
teruggevonden als je je bij het kiezen te veel laten leiden door anderen. Je toont wat pragmatische flexibiliteit, maar 
bent te vaak het slachtoffer van de invloed van anderen. Je hebt eigenlijk geen idee hoe je moet vechten voor jouw 
rechten. Je geeft nog liever toe dan het risico te lopen om je opponent te vervelen met 'al die vragen, eisen en 
ultimatums'. Je wilt anderen eigenlijk liever niet teleurstellen. Onthoud echter dat 'De schapen onder ons zich laten 
leiden als lammeren naar de slachtbank.'

Ezel
 Wanneer je je gelukzalig onbewust bent van alles wat in het leven mogelijk is. Wordt ook teruggevonden als je de 
neiging hebt tot onberedeneerde, intuïtieve stijfkoppigheid en verbeten verzet wanneer datgene wat je krijgt - wat 
meestal niet veel is - niet goed genoeg is, alsook wanneer je diepe, doch pragmatisch betwijfelbare principes hebt. 
Pas echter op, want: 'Waar onwetendheid overheerst, dringen domme onderhandelposities zich vanzelf op.'

Vos
Wanneer je echt het klappen van de zweep kent en ervan overtuigd bent dat iedereen krijgt wat hij verdient. Menige 
sluwe vos overleeft louter dankzij zijn geslepenheid. Jij gebruikt iedere gelegenheid die zich aanbiedt en als er geen 
kansen zijn, dan creëer je ze wel zelf. Jouw pragmatisme kent geen grenzen. Het grenst zelfs aan opportunisme 
wanneer je de zwakheden uitbuit van de 'schapen' en de 'ezels' rondom je. Jouw motto: 'Boontje komt om zijn 
loontje' en 'Ieder voor zich en God voor ons allen!'

Uil
Wanneer de keuzes die je maakt bij het onderhandelen aantonen dat je zowel gericht bent op de inherente 
voordelen van het uitbouwen van integere lange-termijnrelaties (om precies die voordelen te verkrijgen waarvan jij 
vindt dat je daarop recht hebt) als alert bent voor de bedreigingen van de keuzes die je maakt. Je verdient respect 
voor wat je telkens weer realiseert en je bent er niet op uit om de 'schapen', 'ezels' en 'vossen' van deze wereld uit te
buiten. Iedere goede onderhandelaar weet echter 'dat de beste uilen vaak supersluwe verdoken vossen zijn!'
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W.xls   IQ4 Results

Criterion Mx Sc1 Sc2 Criterion Mx Sc1 Sc2 Criterion Mx Sc1 Sc2 Criterion Mx Sc1 Sc2
WI-1 Figure Test 20 PI-1 Lay Test 25 VI-1 Word Test 10 RI-1 Arithmetic Test (1/2) 14
WI-2 Symbol Test 15 11 7,33 PI-2 Form Test 10 VI-2 Classification Test 15 Arithmetic Test (2/2) 26
WI-3 Cube Test 8 6 7,50 PI-3 Completion Test 6 VI-3 Phrase Test 15

Perception Practical Verbal Arithmetical
Intelligence 74% Intelligence Intelligence Intelligence
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W.xls   Personality Results

Criterion Sc No 0-10 - / +
Ex-1 Activity 26 17 8,3 6,5
Ex-2 Sociability 25 17 7,9 5,8
Ex-3 Risk-Taking 17 16 5,2 0,4
Ex-4 Impulsiveness 13 18 3,6 -2,8
Ex-5 Expressiveness 13 12 5,1 0,3
Ex-6 Non-Reflectiveness 8,5 14 3,0 -3,9
Ex-7 Non-Responsibility 9,5 17 2,8 -4,4

Extroverty 51%
2 inconsistency/cies on 8 0 0

Criterion Sc No 0-10 - / +
D-1 Agressiveness 9,5 13 3,7 -2,7
D-2 Assertiveness 26 16 8,4 6,8
D-3 Achievement Orientation 24 15 7,8 5,7
D-4 Manipulation 16 13 5,7 1,5
D-5 Sensation-Seeking 19 16 5,9 1,8
D-6 Dogmatism 10 15 3,3 -3,3
D-7 Androgenity 14 12 5,6 1,1

Dominance 58%
2 inconsistency/cies on 7 0 0

Criterion Sc No 0-10 - / +
S-1 Self-Esteem 27 22 8,1 6,3
S-2 Happiness 29 23 9,3 8,6
S-3 Non-Anxiety 25 16 8,0 6,1
S-4 Non-Obsessiveness 14 22 3,2 -3,6
S-5 Autonomy 29 21 9,2 8,3
S-6 Non-Hypochondriasis 30 26 10,0 10,0
S-7 Non-Guilt 24 24 5,0 0,0

Stability 75%
4 inconsistency/cies on 16 0 0
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W.xls   TKIS Results

Criterion Sc Pro Err Corr Mtrx

TKI Sales 0,76 76% 0 0 0,0 high TKIS
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                              TACIT KNOWLEDGE INVENTORY FOR SALES

Er is een verschil tussen 'know what' en 'know how'.  Iedere huisvrouw weet 'dat ze van vierkantswortels geen soep kan koken'.  En een recent 
boek is getiteld: 'Brave meisjes komen in de hemel, stoute meisjes komen overal'.  Dit maar om aan te tonen dat er een verschil bestaat tussen 
'theoretical knowledge' en 'tacit knowledge', de stilzwijgende of impliciete kennis die je moeilijk onder woorden kunt brengen en 'die je moet 
aanvoelen', 'gut feeling', 'intuïtie' en 'fingerspitzengefühl'.

Local tacit knowledge  verwijst naar praktische kennis die nuttig is voor de verwezenlijking op korte termijn van de specifiek te vervullen taak. Het 
aspect van de local tacit knowledge waarop wij hebben gefocust, was de kennis die nuttig is om te weten hoe u verkoopsituaties van persoon tot 
persoon moet aanpakken. Een voorbeeld van dit type impliciete kennis is weten wat u moet doen wanneer een klant lijkt te aarzelen. 

Global tacit knowledge  verwijst naar praktische kennis die nuttig is om zijn/haar doelstellingen op lange termijn te bereiken en zijn/haar taak in een 
bredere context te plaatsen. Het aspect van de global tacit knowledge waarop wij hebben gefocust, was de kennis die nuttig is om het aantal goede 
verkoopkansen voor de toekomst te maximaliseren. Een voorbeeld van dit type impliciete kennis is weten hoe u aan klanten moet vragen om een 
lijst met goede potentiële klanten te bezorgen. 

We hebben ontdekt dat er in het verkoopjargon termen bestaan om individuen te beschrijven die een van beide types Tacit Knowledge uitstekend 
beheersen:
 'great positioners' zijn individuen die uitblinken in het maximaliseren van het aantal toekomstige verkoopkansen,
 'great closers'  zijn individuen die uitblinken in het effectief sluiten van een verkoop of overeenkomst in een verkoopsituatie van persoon tot 
persoon.

Wellicht zal voor de meeste verkoopsituaties een deel local en een deel global tacit knowledge vereist zijn, maar we zijn er ook van overtuigd dat de 
ene verkoopsituatie meer van het ene en minder van het andere type tacit knowledge vereist en omgekeerd. Voor een aantal verkoopsituaties (bijv. 
de verkoop van abonnementen op tijdschriften) is de essentie van de job het identificeren van mogelijk geïnteresseerde klanten, waarna het product
ofwel zichzelf verkoopt, ofwel niet. 

Indien u bijvoorbeeld niet geïnteresseerd bent in het lezen van U.S. News & World Report, is het weinig waarschijnlijk dat zelfs de meest gehaaide 
verkooptruck op u zal werken. Succes in de verkoop van dit type producten is wellicht meer gebaseerd op globale impliciete kennis over hoe u 
potentiële klanten kan identificeren dan op lokale impliciete kennis over hoe u in situaties van persoon tot persoon aan de klant kan verkopen. 

Voor andere verkoopsituaties (bijv. de industriële verkoop) is de identiteit van de belangrijkste potentiële klanten en van de concurrentie al gekend. 
Succes bij dit verkooptype zal wellicht eerder gebaseerd zijn op local tacit knowledge over hoe u een bepaalde klant kan overtuigen om van u te 
kopen en niet van een concurrent, dan wel op global tacit knowledge over hoe u mogelijke klanten kan identificeren. 
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Sessie met G. 
 
 
 
1. Past hij? 

Sociale Stijl - Basisbehoefte - Persoonlijkheid 
 
De betrokkene fleurt op in een bedrijf waar een goede communicatie en sfeer heerst. Hij heeft 
contacten nodig en gebruikt graag zijn talen. 
 
Hij is principieel en zegt wat hij denkt. In zijn uitlatingen stelt hij zich vaak als meerdere op; de 
betrokkene voelt zich duidelijk goed en zelfs ietsje beter dan de anderen. 
 
Deze persoon plant en overdenkt zijn leven, wat op zijn beurt leidt tot het geduldig en met 
doorzetting uitvoeren van deze plannen. De betrokkene is uitgesproken proactief en wordt hierbij 
niet afgeleid door zijn emoties, deze worden makkelijk opzij gezet. Hij wordt niet snel uit het veld 
geslagen, blijft koel en nuchter, kalm en doorzettend. De betrokkene is geduldig, kan middelen 
van doelen onderscheiden. Hij gaat rustig om met andermans ideeën ook als die verschillen van 
de zijne. 
 
Zijn stemming is gelijkmatig, onverstoorbaar bijna. Hij stuurt eerder het leven dan dat het leven 
hem stuurt. Hij is een persoon van principes. Dit maakt hem niet tot een saaie droogstoppel, hij 
is integendeel vaak goedgehumeurd en verdraagzaam, betrouwbaar en standvastig en punctu-
eel in afspraken. Uiterlijk is van weinig belang, de betrokkene is niet ijdel. Hij staat liever in de 
schaduw dan in de volle aandacht. Hij zal helpen waar hij kan, is hulpvaardig en onbaatzuchtig. 
 
Hij is een regelmatige en volhardende werker. In dit werken vindt hij plezier en bevrediging. Be-
zig zijn is een deel van het leven. De betrokkene maakt graag uitgewerkte plannen en werkt de-
ze systematisch af. Is er geen werk opgedragen, dan vindt hij zelf wel iets om te doen. Als iets 
wordt aangepakt, wordt het ook afgewerkt. De betrokkene is evenwel minder geschikt voor het 
vertellen van verhalen. Hiervoor is hij te droog, te zakelijk waardoor het vertelde kleurloos lijkt. 
Het denken is ordelijk, rechtlijnig, systematisch. Hij houdt van intellectuele spelen en uitdagingen 
die hij systematisch en geordend aanpakt evenwel zonder veel fantasie. Zijn concentratie is ge-
lijkmatig. Hij bezit een goed waarnemingsvermogen. 
 
 
 

2. Wil hij? 
Consistentie qua cv - Motivatie & ambitie - Affiniteit met de branche, de firma en de functie 
 
De functie is de betrokkene niet vreemd. Reeds veertien jaar bekleedt hij een klantendienstfunc-
tie. Zijn reden van vertrek bij zijn huidige werkgever is omdat zijn functie daar wordt herleid tot 
een logistieke functie. 
 
Wat hem aantrekt in de vacature bij OPDRACHTGEVER is de functie-inhoud en vooral het pro-
actieve aspect daarvan. Hij heeft ervaring in een internationale omgeving en vindt dit (of alles-
zins toch de contacten) ook terug bij OPDRACHTGEVER. Hij kijkt uit naar het persoonlijke con-
tact; het feit dat de Customer Service medewerker ook de kans krijgt om face-to-face zijn klanten 
te ontmoeten. Hoewel de functie voor hem een stapje terug is, hoopt hij dit te kunnen compense-
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ren door de doorgroeimogelijkheden bij OPDRACHTGEVER (die hij nu niet heeft). Dat het bedrijf 
relatief klein is, roept bij hem associaties op met beperktere budgetten, minder stabiliteit en meer 
risico op inkrimpingen en dus afdankingen. De betrokkene toont hier zichtbaar wat bezorgdheid. 
 
De betrokkene houdt van zelfstandigheid. Hij mikt dan ook op een ruime mate van autonomie. 
 
 

3. Kan hij? 
Opleiding - Ervaring - Vaardigheden 
 
De betrokkene toont een eerder beperkte mate van analytisch denken (afgelegd gedeelte van de 
IQ-test). Uit een compacte tekst onthoudt hij gemakkelijk accenten en de grote lijnen. Hij vertelt 
dit evenwel slecht na en mist daarbij het nodige enthousiasme. 
 
In zijn commerciële gesprekken praat de betrokkene teveel. Hij stelt weinig vragen en beant-
woordt iedere brokje info onmiddellijk met zijn 'unique selling points'. Het geheel wordt daardoor 
een pingpong spel met de klant, die zich in beide cases onbegrepen voelt en verongelijkt afsluit 
met 'Ik bel u nog wel'. De betrokkene praat vrij snel en dreigt aan de telefoon onduidelijk te wor-
den. 
 
De betrokkene geeft tijdens de analyses van de gedane cases wel blijk alles gehoord te hebben. 
Hij stockeert dus voldoende de informatie die hij van zijn klant verkrijgt. Hij doet er echter onvol-
doende mee in zijn gesprekken en opvolging. Wat de betrokkene in theorie blijkt te beheersen, 
blijkt hij moeilijker te kunnen toepassen in de praktijk. 
 
Zijn kennis van het Frans is aanvaardbaar, het Engels is zeer goed. 
 
Op de computer is de betrokkene soms snel, soms weer traag. Zowel van manier van werken 
als van begrip. Zijn kennis van de Office-pakketten bestaat uit de basisvaardigheden. Lay-outen 
e.d. is vrij summier. 
 
 

Conclusies & Aanbevelingen 
 
G. is een ambitieuze kerel. Hij houdt van klantencontacten en heeft hierin een pak ervaring. Qua per-
soonlijkheid komt hij evenwel steeds te formeel over. Hij verheft zich ook boven anderen, wat de sa-
menwerking kan bemoeilijken. 
 
Qua motivatie zoekt de betrokkene naar stabiliteit. Hij heeft hierover nog wat twijfels gezien hij OP-
DRACHTGEVER geen echt groot bedrijf vindt. Waarover we ons vragen blijven stellen, is de motiva-
tie van de betrokkene om een stapje terug te doen; hij bekleedde eerder een leidinggevende functie. 
 
De competenties van de betrokkene zijn niet uitermate hoog ontwikkeld. Alles is in redelijke en aan-
vaardbare mate aanwezig. Geen uitschieters. Geen zware tegenvallers. 



G.xls   Empathy & Negotiation Results

Quinn-Bullmer Empathy Test Kennedy Negotiation Test
Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx

Em-1 Empathy 16 0 0 16 57% III moderate empathy Neg-1 Negotiation 130 0 0 130 66% III rather high negotiation skills
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G.xls   Negotiation ResultsKennedy Negotiation Test
Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx

Neg-1 Negotiation 130 0 0 130 66% III rather high negotiation skills 0 som procent
Ezel 3 10%

0 0 0%
Schaap 6 21%

0 0 0%
Vos 8 28%

0 0 0%
Uil 12 41%
totaal 29 100%

 

66%
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Achtergrond bij de vier onderhandelstijlen
Schaap
Wanneer je vindt dat datgene wat je krijgt, ook aanvaardbaar is. 'C'est la vie', is jouw motto. Wordt ook 
teruggevonden als je je bij het kiezen te veel laten leiden door anderen. Je toont wat pragmatische flexibiliteit, 
maar bent te vaak het slachtoffer van de invloed van anderen. Je hebt eigenlijk geen idee hoe je moet vechten 
voor jouw rechten. Je geeft nog liever toe dan het risico te lopen om je opponent te vervelen met 'al die vragen, 
eisen en ultimatums'. Je wilt anderen eigenlijk liever niet teleurstellen. Onthoud echter dat 'De schapen onder ons 
zich laten leiden als lammeren naar de slachtbank.'

Ezel
 Wanneer je je gelukzalig onbewust bent van alles wat in het leven mogelijk is. Wordt ook teruggevonden als je 
de neiging hebt tot onberedeneerde, intuïtieve stijfkoppigheid en verbeten verzet wanneer datgene wat je krijgt - 
wat meestal niet veel is - niet goed genoeg is, alsook wanneer je diepe, doch pragmatisch betwijfelbare principes 
hebt. Pas echter op, want: 'Waar onwetendheid overheerst, dringen domme onderhandelposities zich vanzelf op.'

Vos
Wanneer je echt het klappen van de zweep kent en ervan overtuigd bent dat iedereen krijgt wat hij verdient. 
Menige sluwe vos overleeft louter dankzij zijn geslepenheid. Jij gebruikt iedere gelegenheid die zich aanbiedt en 
als er geen kansen zijn, dan creëer je ze wel zelf. Jouw pragmatisme kent geen grenzen. Het grenst zelfs aan 
opportunisme wanneer je de zwakheden uitbuit van de 'schapen' en de 'ezels' rondom je. Jouw motto: 'Boontje 
komt om zijn loontje' en 'Ieder voor zich en God voor ons allen!'

Uil
Wanneer de keuzes die je maakt bij het onderhandelen aantonen dat je zowel gericht bent op de inherente 
voordelen van het uitbouwen van integere lange-termijnrelaties (om precies die voordelen te verkrijgen waarvan jij 
vindt dat je daarop recht hebt) als alert bent voor de bedreigingen van de keuzes die je maakt. Je verdient respect 
voor wat je telkens weer realiseert en je bent er niet op uit om de 'schapen', 'ezels' en 'vossen' van deze wereld 
uit te buiten. Iedere goede onderhandelaar weet echter 'dat de beste uilen vaak supersluwe verdoken vossen 
zijn!'
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G.xls   IQ4 Results

Criterion Mx Sc1 Sc2 Criterion Mx Sc1 Sc2 Criterion Mx Sc1 Sc2 Criterion Mx Sc1 Sc2
WI-1 Figure Test 20 PI-1 Lay Test 25 VI-1 Word Test 10 RI-1 Arithmetic Test (1/2) 14
WI-2 Symbol Test 15 10 6,67 PI-2 Form Test 10 VI-2 Classification Test 15 Arithmetic Test (2/2) 26
WI-3 Cube Test 8 1 1,25 PI-3 Completion Test 6 VI-3 Phrase Test 15

Perception Practical Verbal Arithmetical
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G.xls   Personality Results
Criterion Sc No 0-10 - / +

Ex-1 Activity 26 17 8,5 6,9
Ex-2 Sociability 25 17 8,1 6,2
Ex-3 Risk-Taking 15 16 4,5 -0,9
Ex-4 Impulsiveness 11 18 2,9 -4,2
Ex-5 Expressiveness 12 12 4,8 -0,4
Ex-6 Non-Reflectiveness 5 14 1,8 -6,4
Ex-7 Non-Responsibility 6 17 1,8 -6,5

Extroverty 46%
3 inconsistency/cies on 8 1 1

Criterion Sc No 0-10 - / +
D-1 Agressiveness 15 13 5,6 1,2
D-2 Assertiveness 19 16 5,9 1,8
D-3 Achievement Orientation 19 15 6,2 2,3
D-4 Manipulation 14 13 5,3 0,6
D-5 Sensation-Seeking 20 16 6,4 2,9
D-6 Dogmatism 16 15 5,3 0,7
D-7 Androgenity 15 12 5,8 1,7

Dominance 58%
2 inconsistency/cies on 7 0 0

Criterion Sc No 0-10 - / +
S-1 Self-Esteem 28 22 8,8 7,5
S-2 Happiness 26 23 6,8 3,6
S-3 Non-Anxiety 25 16 8,2 6,4
S-4 Non-Obsessiveness 10 22 2,3 -5,5
S-5 Autonomy 19 21 4,5 -1,0
S-6 Non-Hypochondriasis 24 26 4,6 -0,8
S-7 Non-Guilt 23 24 4,8 -0,4

Stability 57%
5 inconsistency/cies on 16 0 0
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G.xls   TKIS Results

Criterion Sc Pro Err Corr Mtrx

TKI Sales 0,65 65% 0 0 0,0 rather high TKIS

65%
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                              TACIT KNOWLEDGE INVENTORY FOR SALES

Er is een verschil tussen 'know what' en 'know how'.  Iedere huisvrouw weet 'dat ze van vierkantswortels geen soep kan koken'.  En een recent 
boek is getiteld: 'Brave meisjes komen in de hemel, stoute meisjes komen overal'.  Dit maar om aan te tonen dat er een verschil bestaat tussen 
'theoretical knowledge' en 'tacit knowledge', de stilzwijgende of impliciete kennis die je moeilijk onder woorden kunt brengen en 'die je moet 
aanvoelen', 'gut feeling', 'intuïtie' en 'fingerspitzengefühl'.

Local tacit knowledge  verwijst naar praktische kennis die nuttig is voor de verwezenlijking op korte termijn van de specifiek te vervullen taak. Het 
aspect van de local tacit knowledge waarop wij hebben gefocust, was de kennis die nuttig is om te weten hoe u verkoopsituaties van persoon tot 
persoon moet aanpakken. Een voorbeeld van dit type impliciete kennis is weten wat u moet doen wanneer een klant lijkt te aarzelen. 

Global tacit knowledge  verwijst naar praktische kennis die nuttig is om zijn/haar doelstellingen op lange termijn te bereiken en zijn/haar taak in een 
bredere context te plaatsen. Het aspect van de global tacit knowledge waarop wij hebben gefocust, was de kennis die nuttig is om het aantal goede 
verkoopkansen voor de toekomst te maximaliseren. Een voorbeeld van dit type impliciete kennis is weten hoe u aan klanten moet vragen om een 
lijst met goede potentiële klanten te bezorgen. 

We hebben ontdekt dat er in het verkoopjargon termen bestaan om individuen te beschrijven die een van beide types Tacit Knowledge uitstekend 
beheersen:
 'great positioners' zijn individuen die uitblinken in het maximaliseren van het aantal toekomstige verkoopkansen,
 'great closers'  zijn individuen die uitblinken in het effectief sluiten van een verkoop of overeenkomst in een verkoopsituatie van persoon tot 
persoon.

Wellicht zal voor de meeste verkoopsituaties een deel local en een deel global tacit knowledge vereist zijn, maar we zijn er ook van overtuigd dat de 
ene verkoopsituatie meer van het ene en minder van het andere type tacit knowledge vereist en omgekeerd. Voor een aantal verkoopsituaties (bijv. 
de verkoop van abonnementen op tijdschriften) is de essentie van de job het identificeren van mogelijk geïnteresseerde klanten, waarna het product
ofwel zichzelf verkoopt, ofwel niet. 

Indien u bijvoorbeeld niet geïnteresseerd bent in het lezen van U.S. News & World Report, is het weinig waarschijnlijk dat zelfs de meest gehaaide 
verkooptruck op u zal werken. Succes in de verkoop van dit type producten is wellicht meer gebaseerd op globale impliciete kennis over hoe u 
potentiële klanten kan identificeren dan op lokale impliciete kennis over hoe u in situaties van persoon tot persoon aan de klant kan verkopen. 

Voor andere verkoopsituaties (bijv. de industriële verkoop) is de identiteit van de belangrijkste potentiële klanten en van de concurrentie al gekend. 
Succes bij dit verkooptype zal wellicht eerder gebaseerd zijn op local tacit knowledge over hoe u een bepaalde klant kan overtuigen om van u te 
kopen en niet van een concurrent, dan wel op global tacit knowledge over hoe u mogelijke klanten kan identificeren. 
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Sessie met N. 
 
 
 
1. Past zij? 

Sociale Stijl - Basisbehoefte - Persoonlijkheid 
 
N. is een vrolijke jongedame. Zowel qua voorkomen, interactie als inzet maakt zij een goede in-
druk. Zij is bescheiden, beleefd en plichtsbewust. 
 
Zij houdt van 'een fijn contact met de mensen om haar heen'. In bijna alles wat zij zegt, komt dit-
zelfde criterium naar voren: 'een goede werkrelatie, goed contact, goede verstandhouding'. Zij 
maakt zichzelf gemakkelijk ondergeschikt aan haar opdracht. En zal zich nooit boven een ander 
stellen. 
 
De betrokkene is een persoon met een visie. Zij vertoont een grote werkkracht, kan haar activi-
teit richten op één door haar gekozen doel. De betrokkene kan haar onmiddellijke behoeften bij-
zonder goed uitstellen in het teken van dit doel. Haar blik is meer naar buiten dan naar binnen 
gericht. Emoties worden opgemerkt, doch zijn eerder aanleiding tot actie dan tot beschouwing. 
Medelijden om het medelijden is aan haar niet besteed. Ofwel doe je er iets mee - wat zich toont 
in een georganiseerde hulpvaardigheid - ofwel laat je je er niet door afleiden. 
 
Deze persoon heeft sterke en vrij stabiele voorkeuren en ideeën. Hartstochtelijk, doch niet wis-
selvallig. Een passie, voorkeur of idee kan haar zeer lang motiveren. Eenmaal een koers geko-
zen, zal zij er zich energiek inspannen om deze ook waar te maken. Daartoe poogt de betrokke-
ne met redelijk succes ook haar emoties te reguleren en ondergeschikt te maken aan haar plan-
nen. Zij is zeer consciëntieus, eerlijk en betrouwbaar. Luxe om de luxe en salongezelligheid inte-
resseren haar niet. Resultaat is waar het om draait. De betrokkene is minder soepel in geval van 
acute crisis, zij heeft wat moeite om vooropgezette handelingen los te laten. 
 
 
 

2. Wil zij? 
Consistentie qua cv - Motivatie & ambitie - Affiniteit met de branche, de firma en de functie 
 
De betrokkene heeft twee jaar werkervaring op binnendienstniveau; steeds als interimkracht. Zij 
ambieert een functie met een goede werksfeer, wat autonomie, moderne middelen, promotiemo-
gelijkheden tot een semi marketing functie. De betrokkene werkt graag met teksten en houdt van 
denkwerk. 
 
Van haar ontmoeting met OPDRACHTGEVER heeft zij onthouden dat het een zeer flexibele or-
ganisatie is waarin zij kan blijven leren en evolueren. Ze wil en kan er haar talen gebruiken en 
apprecieert het feit dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen 'blue collar' en 'white collar'. 
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3. Kan zij? 
Opleiding - Ervaring - Vaardigheden 
 
De betrokkene is duidelijk nerveus tijdens de praktijkcases. Zij is verbaal sterk en zeer commu-
nicatief. 
 
Bij haar reproductie van een ter beschikking gestelde tekst die op een compacte manier veel in-
formatie bevat, slaagt zij er niet echt in om veel feiten te reproduceren. Wel geeft ze de achter-
grond en de inzichten ervan correct weer. En opnieuw blijkt hier haar nadruk op het klantgerich-
te. 
 
Tijdens het commercieel telefoongesprek tracht de betrokkene om enkele vragen te stellen. Zij 
geeft evenwel te snel te veel informatie en mist hierdoor enkele fundamentele criteria en signa-
len van de klant voordat ze zelf begint te praten. 
 
Bij de gesimuleerde klachtenopvang stelt de betrokkene voldoende vragen om de klant te kun-
nen kalmeren en een oplossing te vinden, zowel voor het probleem van de klant als voor de ont-
stane emoties. 
 
Haar kennis van het Frans is meer dan aanvaardbaar. Het Engels is goed tot zeer goed. Het 
werken met de pc gaat zeer vlot. Haar kennis van de Office-pakketten is goed. 
 
Tijdens het behaviour based interview geeft de betrokkene blijk van een ruime dosis aan initia-
tief. Zij heeft reeds wat projecten ondernomen. En ondanks haar liefdevolle ingesteld jegens 
haar omgeving, blijkt zij best in staat om leiding te nemen en haar gesprekspartners te zeggen 
waar het op staat. Zij kan ook prima relativeren. 
 
Haar empathietest scoort hoog. Haar onderhandeltest evenwel veel minder. Op de IQ-test be-
haalt de betrokkene een goede score. 
 
 
 

Conclusies & Aanbevelingen 
 
NS is een valabele medewerkster. Zij heeft nog niet zoveel werkervaring, maar compenseert dit ruim-
schoots door haar inzet, motivatie en hoge betrouwbaarheid. De loonsverwachtingen liggen binnen 
het budget. Ze is onmiddellijk beschikbaar. 
 
De betrokkene heeft wat gesukkeld met haar opleiding. Ze heeft daar opvallend lang over gedaan. 
Opvallend in het licht van haar toch wel prima vaststelbare competenties. Dit verklaart misschien haar 
even opvallende bescheidenheid en initiële schuchterheid. 
 
Te adviseren: 
 
• De afstand tot het werk lijkt ons wat ver. Dit dient intern goed te worden afgesproken. 
• De betrokkene moet goed worden opgevangen in het nieuwe team. Korzelige opmerkingen van 

collega's zouden haar enthousiasme snel kunnen fnuiken. 
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• Eenmaal in functie dient voor de betrokkene een basis commerciële training te worden voorzien. 
Dit om haar output te verhogen. 



N.xls   Empathy & Negotiation Results

Quinn-Bullmer Empathy Test Kennedy Negotiation Test
Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx

Em-1 Empathy 34 0 0 34 75% III rather high empathy Neg-1 Negotiation -30 0 0 -30 46% II rather low negotiation skills
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N.xls   Negotiation ResultsKennedy Negotiation Test
Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx

Neg-1 Negotiation -30 0 0 -30 46% II rather low negotiation skills 0 som procent
Ezel 7 23%

0 0 0%
Schaap 9 30%

0 0 0%
Vos 7 23%

0 0 0%
Uil 7 23%
totaal 30 100%
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Achtergrond bij de vier onderhandelstijlen
Schaap
Wanneer je vindt dat datgene wat je krijgt, ook aanvaardbaar is. 'C'est la vie', is jouw motto. Wordt ook 
teruggevonden als je je bij het kiezen te veel laten leiden door anderen. Je toont wat pragmatische flexibiliteit, maar 
bent te vaak het slachtoffer van de invloed van anderen. Je hebt eigenlijk geen idee hoe je moet vechten voor jouw 
rechten. Je geeft nog liever toe dan het risico te lopen om je opponent te vervelen met 'al die vragen, eisen en 
ultimatums'. Je wilt anderen eigenlijk liever niet teleurstellen. Onthoud echter dat 'De schapen onder ons zich laten 
leiden als lammeren naar de slachtbank.'

Ezel
 Wanneer je je gelukzalig onbewust bent van alles wat in het leven mogelijk is. Wordt ook teruggevonden als je de 
neiging hebt tot onberedeneerde, intuïtieve stijfkoppigheid en verbeten verzet wanneer datgene wat je krijgt - wat 
meestal niet veel is - niet goed genoeg is, alsook wanneer je diepe, doch pragmatisch betwijfelbare principes hebt. 
Pas echter op, want: 'Waar onwetendheid overheerst, dringen domme onderhandelposities zich vanzelf op.'

Vos
Wanneer je echt het klappen van de zweep kent en ervan overtuigd bent dat iedereen krijgt wat hij verdient. Menige
sluwe vos overleeft louter dankzij zijn geslepenheid. Jij gebruikt iedere gelegenheid die zich aanbiedt en als er geen
kansen zijn, dan creëer je ze wel zelf. Jouw pragmatisme kent geen grenzen. Het grenst zelfs aan opportunisme 
wanneer je de zwakheden uitbuit van de 'schapen' en de 'ezels' rondom je. Jouw motto: 'Boontje komt om zijn
loontje' en 'Ieder voor zich en God voor ons allen!'

Uil
Wanneer de keuzes die je maakt bij het onderhandelen aantonen dat je zowel gericht bent op de inherente 
voordelen van het uitbouwen van integere lange-termijnrelaties (om precies die voordelen te verkrijgen waarvan jij 
vindt dat je daarop recht hebt) als alert bent voor de bedreigingen van de keuzes die je maakt. Je verdient respect 
voor wat je telkens weer realiseert en je bent er niet op uit om de 'schapen', 'ezels' en 'vossen' van deze wereld uit 
te buiten. Iedere goede onderhandelaar weet echter 'dat de beste uilen vaak supersluwe verdoken vossen zijn!'
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N.xls   IQ4 Results

Criterion Mx Sc1 Sc2 Criterion Mx Sc1 Sc2 Criterion Mx Sc1 Sc2 Criterion Mx Sc1 Sc2
WI-1 Figure Test 20 PI-1 Lay Test 25 VI-1 Word Test 10 RI-1 Arithmetic Test (1/2) 14
WI-2 Symbol Test 15 15 10,00 PI-2 Form Test 10 VI-2 Classification Test 15 Arithmetic Test (2/2) 26
WI-3 Cube Test 8 7 8,75 PI-3 Completion Test 6 VI-3 Phrase Test 15

Perception Practical Verbal Arithmetical
Intelligence 94% Intelligence Intelligence Intelligence
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N.xls   Personality Results
Criterion Sc No 0-10 - / +

Ex-1 Activity 23 17 7,1 4,2
Ex-2 Sociability 24 17 7,7 5,4
Ex-3 Risk-Taking 17 16 5,4 0,7
Ex-4 Impulsiveness 20 18 5,8 1,7
Ex-5 Expressiveness 19 12 6,8 3,6
Ex-6 Non-Reflectiveness 17 14 5,9 1,9
Ex-7 Non-Responsibility 12 17 3,4 -3,2

Extroverty 60%
1 inconsistency/cies on 8 0 0

Criterion Sc No 0-10 - / +
D-1 Agressiveness 13 13 4,8 -0,4
D-2 Assertiveness 22 16 7,1 4,3
D-3 Achievement Orientation 18 15 5,8 1,7
D-4 Manipulation 15 13 5,6 1,2
D-5 Sensation-Seeking 19 16 6,1 2,1
D-6 Dogmatism 14 15 4,7 -0,7
D-7 Androgenity 18 12 6,5 3,1

Dominance 58%
3 inconsistency/cies on 7 0 0

Criterion Sc No 0-10 - / +
S-1 Self-Esteem 26 22 7,5 5,0
S-2 Happiness 28 23 8,2 6,4
S-3 Non-Anxiety 27 16 8,8 7,5
S-4 Non-Obsessiveness 21 22 4,8 -0,5
S-5 Autonomy 23 21 6,1 2,2
S-6 Non-Hypochondriasis 29 26 8,8 7,5
S-7 Non-Guilt 24 24 5,0 0,0

Stability 70%
6 inconsistency/cies on 16 0 0

4,2
5,4
0,7
1,7
3,6
1,9

-3,2

-0,4
4,3
1,7
1,2
2,1

-0,7
3,1

5,0
6,4
7,5

-0,5
2,2
7,5
0,0

Passive

Risk-Avoiding

Reserved

Responsible

Individualistic

Rational

Theoretical

Gentle

Recessive

Security-Seeking

Mother Role

Timid

Trusting

Tolerant

Active
Sociable

Impulsive

Practical

Risk-Taking

Expressive

Irresponsible

Agressive

Competitive

Sensation-Seeking

Father Role

Assertive

Manipulative

Dogmatic

Doubting

Anxious

Submissive

Pessimistic

Obsessive

Hypochondriac

Confident

Serene

Independent

Optimistic

Casual

Healthy
Focused on the FutureFocused on the Past

Veldstraat 46-50, 3130 Begijnendijk
Tel +32 16 537853   Fax +32 16 537602

SYNTEX & ENDEAVOUR
The Best Way to Cope With Change is to Help Create it

info@syntex.be
www.syntex.be   www.2-ez.be



N.xls   TKIS Results

Criterion Sc Pro Err Corr Mtrx

TKI Sales 0,62 62% 0 0 0,0 rather high TKIS
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                              TACIT KNOWLEDGE INVENTORY FOR SALES

Er is een verschil tussen 'know what' en 'know how'.  Iedere huisvrouw weet 'dat ze van vierkantswortels geen soep kan koken'.  En een recent boek 
is getiteld: 'Brave meisjes komen in de hemel, stoute meisjes komen overal'.  Dit maar om aan te tonen dat er een verschil bestaat tussen 
'theoretical knowledge' en 'tacit knowledge', de stilzwijgende of impliciete kennis die je moeilijk onder woorden kunt brengen en 'die je moet 
aanvoelen', 'gut feeling', 'intuïtie' en 'fingerspitzengefühl'.

Local tacit knowledge  verwijst naar praktische kennis die nuttig is voor de verwezenlijking op korte termijn van de specifiek te vervullen taak. Het 
aspect van de local tacit knowledge waarop wij hebben gefocust, was de kennis die nuttig is om te weten hoe u verkoopsituaties van persoon tot 
persoon moet aanpakken. Een voorbeeld van dit type impliciete kennis is weten wat u moet doen wanneer een klant lijkt te aarzelen. 

Global tacit knowledge verwijst naar praktische kennis die nuttig is om zijn/haar doelstellingen op lange termijn te bereiken en zijn/haar taak in een 
bredere context te plaatsen. Het aspect van de global tacit knowledge waarop wij hebben gefocust, was de kennis die nuttig is om het aantal goede 
verkoopkansen voor de toekomst te maximaliseren. Een voorbeeld van dit type impliciete kennis is weten hoe u aan klanten moet vragen om een 
lijst met goede potentiële klanten te bezorgen. 

We hebben ontdekt dat er in het verkoopjargon termen bestaan om individuen te beschrijven die een van beide types Tacit Knowledge uitstekend 
beheersen:
 'great positioners' zijn individuen die uitblinken in het maximaliseren van het aantal toekomstige verkoopkansen,
 'great closers'  zijn individuen die uitblinken in het effectief sluiten van een verkoop of overeenkomst in een verkoopsituatie van persoon tot persoon.

Wellicht zal voor de meeste verkoopsituaties een deel local en een deel global tacit knowledge vereist zijn, maar we zijn er ook van overtuigd dat de 
ene verkoopsituatie meer van het ene en minder van het andere type tacit knowledge vereist en omgekeerd. Voor een aantal verkoopsituaties (bijv. 
de verkoop van abonnementen op tijdschriften) is de essentie van de job het identificeren van mogelijk geïnteresseerde klanten, waarna het product 
ofwel zichzelf verkoopt, ofwel niet. 

Indien u bijvoorbeeld niet geïnteresseerd bent in het lezen van U.S. News & World Report, is het weinig waarschijnlijk dat zelfs de meest gehaaide 
verkooptruck op u zal werken. Succes in de verkoop van dit type producten is wellicht meer gebaseerd op globale impliciete kennis over hoe u 
potentiële klanten kan identificeren dan op lokale impliciete kennis over hoe u in situaties van persoon tot persoon aan de klant kan verkopen. 

Voor andere verkoopsituaties (bijv. de industriële verkoop) is de identiteit van de belangrijkste potentiële klanten en van de concurrentie al gekend. 
Succes bij dit verkooptype zal wellicht eerder gebaseerd zijn op local tacit knowledge over hoe u een bepaalde klant kan overtuigen om van u te 
kopen en niet van een concurrent, dan wel op global tacit knowledge over hoe u mogelijke klanten kan identificeren. 
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Sessie met E 
 
 
 
1. Past zij? 

Sociale Stijl - Basisbehoefte - Persoonlijkheid 
 
E. is een uiterst communicatieve een verbaal uitermate sterke gesprekspartner. Ondanks haar 
gebrek aan werkervaring toont zij een sterk ontwikkelde intelligentie en hoge maturiteit. 
 
Deze persoon plant en overdenkt haar leven, wat op zijn beurt leidt tot het geduldig en met door-
zetting uitvoeren van deze plannen. De betrokkene is uitgesproken proactief en wordt hierbij niet 
afgeleid door haar emoties, deze worden makkelijk opzij gezet. Zij wordt niet snel uit het veld ge-
slagen, blijft koel en nuchter, kalm en doorzettend. De betrokkene is geduldig, kan middelen van 
doelen onderscheiden. Zij gaat rustig om met andermans ideeën ook als die verschillen van de 
hare. 
 
Haar stemming is gelijkmatig, onverstoorbaar bijna. Zij stuurt eerder het leven dan dat het leven 
haar stuurt. Zij is een persoon van principes. Dit maakt haar niet tot een saaie droogstoppel, zij is 
integendeel vaak goedgehumeurd en verdraagzaam, betrouwbaar en standvastig en punctueel 
in afspraken. Uiterlijk is van weinig belang, de betrokkene is niet ijdel. Zij staat liever in de scha-
duw dan in de volle aandacht. Zij zal helpen waar zij kan, is hulpvaardig en onbaatzuchtig. 
 
Zij is een regelmatige en volhardende werker. In dit werken vindt zij plezier en bevrediging. Bezig 
zijn is een deel van het leven. De betrokkene maakt graag uitgewerkte plannen en werkt deze 
systematisch af. Is er geen werk opgedragen, dan vindt zij zelf wel iets om te doen. Als iets 
wordt aangepakt, wordt het ook afgewerkt. Haar concentratie is gelijkmatig. Zij bezit een goed 
waarnemingsvermogen. 
 
 
 

2. Wil zij? 
Consistentie qua cv - Motivatie & ambitie - Affiniteit met de branche, de firma en de functie 
 
De motivatie van de betrokkene is vooral gericht op het vinden van een baan. Zij heeft nog geen 
bedrijfservaring waardoor zij nog niet gericht kan solliciteren. Vooral het kunnen gebruiken van 
haar talen passioneert haar. Haar lopende sollicitaties richten zich op vertaalwerk, redactie van 
teksten en artikels en gelijkaardige customer service functies. 
 
De rol van spilfiguur binnen CS trekt haar wel aan. Het feit dat ze daarin evenwel nog geen erva-
ring heeft, maakt haar wat onzeker over haar toekomstige prestaties. Zij is zeer betrouwbaar en 
plichtsbewust en biedt alle uitzicht op een harde werkster met prima resultaten. 
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3. Kan zij? 

Opleiding - Ervaring - Vaardigheden 
 
De betrokkene neemt zeer snel nieuwe informatie op. Zij reproduceert op een vrijwel perfecte 
manier de opgenomen informatie. Zowel letterlijk, wanneer het om de correctheid van de details 
gaat, als waar het de grote lijnen en de achterliggende filosofie betreft. 
 
Haar commerciële telefoongesprekken zijn eerder sterk. Zij stelt een aantal vragen waarmee ze 
de criteria van de klant achterhaalt. Dan schakelt ze iets te abrupt over naar de fase van het in-
formatie geven. De info die ze geeft, is dan ook wat te vrijblijvend en onvoldoende gericht op de 
noden van de klant. De betrokkene sluit klantvriendelijk af en doet achteraf haar commercieel 
sterke opvolging. De analyse van de betrokkene achteraf (na de cases) is niet helemaal correct. 
Zij heeft blijkbaar onvoldoende naar de klant geluisterd. 
 
Het Frans van de betrokkene is onvoldoende. Het Engels daarentegen perfect. De betrokkene 
spreekt met prima tongval 'Her Majesty's English'. 
 
Het follow-up gesprek en de klachtenopvang tonen opnieuw de perfecte communicatieve en 
verbale vaardigheden van de betrokkene aan. Zij heeft trouwens een prima telefoonstem en zal 
relationeel goed aanslaan bij haar gesprekspartners. 
 
Op haar empathietest scoort de betrokkene zeer hoog. Qua onderhandelen liggen de quota ech-
ter veel lager. Haar analytische vaardigheden zijn goed. 
 
Op de computer beheerst de betrokkene goed Word, maar geen Excel. Haar bedeesdheid 
weerhield haar ervan ons dit meteen mee te delen, wat haar tijd en moeite zou hebben ge-
spaard. 
 
 
 

Conclusies & Aanbevelingen 
 
EV is een intelligente en voorkomende jongedame. Zij is zeer plichtsbewust en betrouwbaar. Haar 
passies zijn haar talen. Zij houdt van het buitenland, vooral plaatsen waar ze haar Spaans kan per-
fectioneren. 
 
Zij is op zoek naar haar eerste baan en ziet zichzelf perfect functioneren in een customer care omge-
ving. 
 
Qua starttermijn is zij onmiddellijk beschikbaar. Er zijn geen specifieke loonhistorieken noch verwach-
tingen. 
 
Rekening dient te worden gehouden met: 
 
• Het feit dat de betrokkene nog niet over eigen vervoer beschikt. Een tijdelijke oplossing kan wor-

den gevonden in het carpoolen met een collega, maar dit lijkt ons op lange termijn onvoldoende. 
• Het feit dat het om een eerste werkervaring gaat. De verwachtingen van de betrokkene zijn dan 

ook weinig expliciet. Het risico op 'tegenvallen in de praktijk' is dan ook niet denkbeeldig. 
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• De passie van de betrokkene voor haar talen en het buitenland. We kunnen ons niet ontdoen van 
de indruk dat daar haar hart naar uitgaat. Of deze functie haar op lange termijn kan blijven boei-
en, is dan ook een legitieme vraag. 



E.xls   Empathy & Negotiation Results

Quinn-Bullmer Empathy Test Kennedy Negotiation Test
Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx

Em-1 Empathy 30 0 0 30 71% III rather high empathy Neg-1 Negotiation -70 0 0 -70 41% II rather low negotiation skills
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E.xls   Negotiation ResultsKennedy Negotiation Test
Criterion Sc1 Err Corr Sc2 Pro Mtrx

Neg-1 Negotiation -70 0 0 -70 41% II rather low negotiation skills 0 som procent
Ezel 4 13%

0 0 0%
Schaap 14 47%

0 0 0%
Vos 6 20%

0 0 0%
Uil 6 20%
totaal 30 100%
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Achtergrond bij de vier onderhandelstijlen
Schaap
Wanneer je vindt dat datgene wat je krijgt, ook aanvaardbaar is. 'C'est la vie', is jouw motto. Wordt ook 
teruggevonden als je je bij het kiezen te veel laten leiden door anderen. Je toont wat pragmatische flexibiliteit, maar 
bent te vaak het slachtoffer van de invloed van anderen. Je hebt eigenlijk geen idee hoe je moet vechten voor jouw 
rechten. Je geeft nog liever toe dan het risico te lopen om je opponent te vervelen met 'al die vragen, eisen en 
ultimatums'. Je wilt anderen eigenlijk liever niet teleurstellen. Onthoud echter dat 'De schapen onder ons zich laten 
leiden als lammeren naar de slachtbank.'

Ezel
 Wanneer je je gelukzalig onbewust bent van alles wat in het leven mogelijk is. Wordt ook teruggevonden als je de 
neiging hebt tot onberedeneerde, intuïtieve stijfkoppigheid en verbeten verzet wanneer datgene wat je krijgt - wat 
meestal niet veel is - niet goed genoeg is, alsook wanneer je diepe, doch pragmatisch betwijfelbare principes hebt. 
Pas echter op, want: 'Waar onwetendheid overheerst, dringen domme onderhandelposities zich vanzelf op.'

Vos
Wanneer je echt het klappen van de zweep kent en ervan overtuigd bent dat iedereen krijgt wat hij verdient. Menige 
sluwe vos overleeft louter dankzij zijn geslepenheid. Jij gebruikt iedere gelegenheid die zich aanbiedt en als er geen 
kansen zijn, dan creëer je ze wel zelf. Jouw pragmatisme kent geen grenzen. Het grenst zelfs aan opportunisme 
wanneer je de zwakheden uitbuit van de 'schapen' en de 'ezels' rondom je. Jouw motto: 'Boontje komt om zijn 
loontje' en 'Ieder voor zich en God voor ons allen!'

Uil
Wanneer de keuzes die je maakt bij het onderhandelen aantonen dat je zowel gericht bent op de inherente 
voordelen van het uitbouwen van integere lange-termijnrelaties (om precies die voordelen te verkrijgen waarvan jij 
vindt dat je daarop recht hebt) als alert bent voor de bedreigingen van de keuzes die je maakt. Je verdient respect 
voor wat je telkens weer realiseert en je bent er niet op uit om de 'schapen', 'ezels' en 'vossen' van deze wereld uit te
buiten. Iedere goede onderhandelaar weet echter 'dat de beste uilen vaak supersluwe verdoken vossen zijn!'
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E.xls   IQ4 Results

Criterion Mx Sc1 Sc2 Criterion Mx Sc1 Sc2 Criterion Mx Sc1 Sc2 Criterion Mx Sc1 Sc2
WI-1 Figure Test 20 PI-1 Lay Test 25 VI-1 Word Test 10 RI-1 Arithmetic Test (1/2) 14
WI-2 Symbol Test 15 13 8,67 PI-2 Form Test 10 VI-2 Classification Test 15 Arithmetic Test (2/2) 26
WI-3 Cube Test 8 3 3,75 PI-3 Completion Test 6 VI-3 Phrase Test 15

Perception Practical Verbal Arithmetical
Intelligence 62% Intelligence Intelligence Intelligence
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E.xls   Personality Results

Criterion Sc No 0-10 - / +
Ex-1 Activity 21 17 6,5 3,1
Ex-2 Sociability 26 17 8,3 6,5
Ex-3 Risk-Taking 16 16 5,0 0,0
Ex-4 Impulsiveness 15 18 4,2 -1,7
Ex-5 Expressiveness 16 12 6,1 2,2
Ex-6 Non-Reflectiveness 5 14 1,8 -6,4
Ex-7 Non-Responsibility 14 17 4,0 -2,1

Extroverty 51%
2 inconsistency/cies on 8 0 0

Criterion Sc No 0-10 - / +
D-1 Agressiveness 9,5 13 3,7 -2,7
D-2 Assertiveness 18 16 5,5 1,1
D-3 Achievement Orientation 18 15 5,8 1,7
D-4 Manipulation 11 13 4,0 -1,9
D-5 Sensation-Seeking 14 16 4,4 -1,3
D-6 Dogmatism 8 15 2,7 -4,7
D-7 Androgenity 9,5 12 4,0 -2,1

Dominance 43%
3 inconsistency/cies on 7 0 0

Criterion Sc No 0-10 - / +
S-1 Self-Esteem 27 22 7,8 5,6
S-2 Happiness 27 23 7,5 5,0
S-3 Non-Anxiety 19 16 5,9 1,8
S-4 Non-Obsessiveness 21 22 4,8 -0,5
S-5 Autonomy 21 21 5,0 0,0
S-6 Non-Hypochondriasis 23 26 4,3 -1,3
S-7 Non-Guilt 22 24 4,5 -1,0

Stability 57%
5 inconsistency/cies on 16 0 0
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E.xls   TKIS Results

Criterion Sc Pro Err Corr Mtrx

TKI Sales 0,69 69% 0 0 0,0 rather high TKIS

69%
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                              TACIT KNOWLEDGE INVENTORY FOR SALES

Er is een verschil tussen 'know what' en 'know how'.  Iedere huisvrouw weet 'dat ze van vierkantswortels geen soep kan koken'.  En een recent 
boek is getiteld: 'Brave meisjes komen in de hemel, stoute meisjes komen overal'.  Dit maar om aan te tonen dat er een verschil bestaat tussen 
'theoretical knowledge' en 'tacit knowledge', de stilzwijgende of impliciete kennis die je moeilijk onder woorden kunt brengen en 'die je moet 
aanvoelen', 'gut feeling', 'intuïtie' en 'fingerspitzengefühl'.

Local tacit knowledge  verwijst naar praktische kennis die nuttig is voor de verwezenlijking op korte termijn van de specifiek te vervullen taak. Het 
aspect van de local tacit knowledge waarop wij hebben gefocust, was de kennis die nuttig is om te weten hoe u verkoopsituaties van persoon tot 
persoon moet aanpakken. Een voorbeeld van dit type impliciete kennis is weten wat u moet doen wanneer een klant lijkt te aarzelen. 

Global tacit knowledge  verwijst naar praktische kennis die nuttig is om zijn/haar doelstellingen op lange termijn te bereiken en zijn/haar taak in een 
bredere context te plaatsen. Het aspect van de global tacit knowledge waarop wij hebben gefocust, was de kennis die nuttig is om het aantal goede 
verkoopkansen voor de toekomst te maximaliseren. Een voorbeeld van dit type impliciete kennis is weten hoe u aan klanten moet vragen om een 
lijst met goede potentiële klanten te bezorgen. 

We hebben ontdekt dat er in het verkoopjargon termen bestaan om individuen te beschrijven die een van beide types Tacit Knowledge uitstekend 
beheersen:
 'great positioners' zijn individuen die uitblinken in het maximaliseren van het aantal toekomstige verkoopkansen,
 'great closers'  zijn individuen die uitblinken in het effectief sluiten van een verkoop of overeenkomst in een verkoopsituatie van persoon tot 
persoon.

Wellicht zal voor de meeste verkoopsituaties een deel local en een deel global tacit knowledge vereist zijn, maar we zijn er ook van overtuigd dat de 
ene verkoopsituatie meer van het ene en minder van het andere type tacit knowledge vereist en omgekeerd. Voor een aantal verkoopsituaties (bijv. 
de verkoop van abonnementen op tijdschriften) is de essentie van de job het identificeren van mogelijk geïnteresseerde klanten, waarna het product
ofwel zichzelf verkoopt, ofwel niet. 

Indien u bijvoorbeeld niet geïnteresseerd bent in het lezen van U.S. News & World Report, is het weinig waarschijnlijk dat zelfs de meest gehaaide 
verkooptruck op u zal werken. Succes in de verkoop van dit type producten is wellicht meer gebaseerd op globale impliciete kennis over hoe u 
potentiële klanten kan identificeren dan op lokale impliciete kennis over hoe u in situaties van persoon tot persoon aan de klant kan verkopen. 

Voor andere verkoopsituaties (bijv. de industriële verkoop) is de identiteit van de belangrijkste potentiële klanten en van de concurrentie al gekend. 
Succes bij dit verkooptype zal wellicht eerder gebaseerd zijn op local tacit knowledge over hoe u een bepaalde klant kan overtuigen om van u te 
kopen en niet van een concurrent, dan wel op global tacit knowledge over hoe u mogelijke klanten kan identificeren. 
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GEDRAGSREGELS 
VOOR ARBEIDS- EN SELECTIEPSYCHOLOGEN 

 
• SYNTEX & ENDEAVOUR nv/sa hanteert bij haar tussenkomsten de Gedragscode van het Nederlands Instituut voor Psy-

chologen inzake discretie en geldigheid. Onderstaande voorschriften vormen het fundament van deze beroepsethiek, vast-
gelegd in Beroepsethiek voor Psychologen, N.I.P., 1993. Dit uittreksel hanteert de term trainer-consultant met betrekking tot 
de bevoegde SYNTEX & ENDEAVOUR-medewerker, opdrachtgever is de cliënt op wiens aanvraag de prestaties gebeuren 
en betrokkene, trainee en kandidaat hebben betrekking op de persoon op wie de opdracht van toepassing is. 

 
 
 

1. Algemene regels 
 
 

1.1. Vertrouwelijkheid 
 
• De trainer-consultant brengt geen gegevens naar buiten zonder voorafgaand overleg. 
• Bij het aangaan van een opdracht bespreekt de trainer-consultant met opdrachtgever, trainees en overige betrokkenen 

welke gegevens als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd. 
• Wanneer de trainer-consultant in het kader van zijn werk gegevens inbrengt in een interdisciplinair team, is daarvoor de in-

stemming van de trainees nodig. 
 

1.2. Vertrouwensrelatie 
 
• Bij het aangaan van een assessment-, training-, of coachingrelatie treedt de trainer-consultant in een vertrouwensrelatie 

met personen of groepen waarin de geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht besloten ligt met betrekking tot als 
vertrouwelijk beschouwde gegevens. 

• De trainer-consultant mag deze vertrouwensrelatie niet schaden. 
 
 

1.3. Aanvaardbaarheid 
 
• De trainer-consultant moet zijn beroepsethiek kunnen waarmaken. 
• Alvorens een opdracht te aanvaarden, zal de trainer-consultant er zich dan ook van vergewissen dat de voorwaarden ge-

schapen zijn die hem in staat stellen om zich tegenover opdrachtgever, trainees en alle daarbij direct of indirect betrok-
kenen overeenkomstig de beroepscode en de gedragsregels te gedragen. 

• Wanneer het gaat om de samenwerking met andere in- of externe adviseurs is de trainer-consultant verplicht maatregelen 
te treffen om ervoor te zorgen dat in overleg zodanige afspraken worden gemaakt dat de toepassing wordt gegarandeerd 
van wat in de beroepscode - en in de nadere uitwerking daarvan in deze gedragsregels - is neergelegd. 

• De trainer-consultant zal een opdracht weigeren of tussentijds beëindigen wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen 
dat de uitvoering hem in conflict zal brengen met de beroepscode en met deze gedragsregels. 

 
 

2. Regels bij het aangaan van de professionele relatie 
 
 

2.1. Instemming van de betrokkenen 
 
• De medewerking van trainees en betrokkenen dient te berusten op overleg en vrijwilligheid. 
• Het is niet geoorloofd personen aan een assessment, training of coaching te laten deelnemen zonder hun instemming. 
• Het deelnemen aan een individuele assessment in het kader van opleiding, training, vorming of een selectie- of promotie-

procedure wordt geacht te geschieden met impliciete instemming. Voorwaarde daartoe is dat de trainee duidelijk is ge-
maakt waaruit deze assessment bestaat. 

• Voor de uitvoering van een collectieve assessment van organisaties of groepen is instemming van trainees en betrokkenen 
of representatieve vertegenwoordigers vereist. 
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• De trainer-consultant erkent het recht van elke trainee om op welk tijdstip dan ook zijn medewerking aan de assessment, 
training of coaching op te zeggen. 

• De trainer-consultant bespreekt evenwel met de trainee de mogelijke consequenties van zijn weigering voor diens relatie tot 
de opdrachtgever. 

 
2.2. Introductie 

 
• Trainees en betrokkenen hebben, wanneer hun medewerking wordt gevraagd, het recht te weten wat dit voor hen inhoudt 

en wat het resultaat is waaraan zij hebben bijgedragen. 
• De trainer-consultant dient aan hen met wie hij een professionele relatie wil aangaan een waarheidsgetrouwe beschrijving 

te geven van de assessment, training of coaching, alsmede een duidelijk inzicht te verschaffen in zaken als de probleem-
stelling, de te volgen methodiek, de doeleinden waartoe de resultaten gebruikt worden, de wijze van rapportering aan hen-
zelf, de opdrachtgever en eventueel andere betrokkenen. 

• Wijzigingen in bovenstaande punten moeten met trainees en betrokkenen worden doorgesproken. Bovendien wijst de trai-
ner-consultant op het bestaan van het klachtrecht en de wijze waarop dit is geregeld. Wanneer bij een assessment, training 
of coaching een vaste procedure wordt gevolgd, zal aan trainees en betrokkenen van tevoren schriftelijk informatie hierover 
te worden verstrekt. 

 
2.3. Zorgvuldigheid 

 
• Het aanvaarden van een opdrachtrelatie verplicht de trainer-consultant tot de grootste zorgvuldigheid waar het gaat om in-

formatieverstrekking, rapportering en advisering met betrekking tot de positie van personen met wie de trainer-consultant 
reeds een professionele relatie heeft of heeft gehad. 

 
 

3. Regels tijdens de duur van de professionele relatie 
 
 

3.1. Methodiek 
 
• Bij het aangaan van een professionele relatie zal de trainer-consultant maatregelen treffen die hem in staat stellen psychi-

sche schade die personen zouden kunnen ondervinden tijdig te herkennen en hen daartegen te beschermen. 
• De trainer-consultant zal zich in zijn handelen onthouden van discriminatie en onnodige aantasting van de privé-sfeer. 
• Bij gebruik van assessment-, training-, of coachingmethoden onthoudt de trainer-consultant zich van het wekken van on-

juiste verwachtingen over wat hij met zijn activiteiten beoogt. Hij zal ter zake levende onjuiste verwachtingen bestrijden. 
 
 

3.2. Interdisciplinaire samenwerking en assistentie 
 
• Participatie van methoden en resultaten is essentieel voor de ontwikkeling van het vak waarbij evenwel onder geen beding 

de vertrouwensrelatie mag worden geschonden. 
• De trainer-consultant heeft het recht vertrouwelijke informatie in geanonimiseerde vorm te bespreken met vakgenoten. 
• Ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever, trainees en betrokkenen dienen voor hen specifieke gegevens 

- tenzij anders is afgesproken - zodanig te worden gepresenteerd dat de herkomst niet meer herkenbaar is. 
 
 

4. Rapportering 
 
 

4.1. Recht op informatie 
 
• Ieder die met een trainer-consultant een professionele relatie aangaat, heeft het recht geïnformeerd te worden over de re-

sultaten daarvan. 
• De trainee heeft het recht van de trainer-consultant de inhoud en het resultaat te vernemen van een op hem persoonlijk be-

trekking hebbende assessment, training of coaching. 
• Dit kan geschieden in een voor de trainee kosteloze nabespreking waarin deze in de gelegenheid wordt gesteld kennis te 

nemen van de letterlijke tekst aangaande hetgeen er over hem werd of wordt gerapporteerd. Indien de trainee daarom ver-
zoekt, kan hem een kopie van het rapport ter hand worden gesteld. De trainer-consultant is hiertoe evenwel geenszins ver-
plicht. 
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4.2. Vertrouwelijkheid 
 
• De trainer-consultant dient maatregelen te treffen ter voorkoming van inzage door anderen. Hij dient zijn opdrachtgever en 

overige betrokkenen te houden aan grote zorgvuldigheid. 
• De trainer-consultant zal nimmer aan nieuwe opdrachtgevers kopieën van eerder uitgebrachte rapporten verstrekken. Hij 

wijst eveneens de opdrachtgever op het ontoelaatbare hiervan. 
• De op punt van vertrouwelijkheid met opdrachtgever en/of trainee gemaakte afspraken blijven van kracht wanneer de op-

dracht of het contact met de opdrachtgever wordt beëindigd. 
• Wanneer het rapport een individuele persoon betreft, beperkt de trainer-consultant zich in zijn rapportering tot het schriftelijk 

verstrekken van slechts die informatie die voor het beantwoorden van de vraagstelling van belang is en met indicatie van 
de reikwijdte van het advies. 

• Wanneer de trainee na overleg met de trainer-consultant dit uitdrukkelijk verlangt, zal de trainer-consultant rapportering 
over hem aan de opdrachtgever achterwege laten. De trainer-consultant dient de trainee evenwel voor te lichten over de 
consequenties daarvan. 

• De trainer-consultant is verplicht zijn medewerkers, voor zover die onder zijn professionele verantwoordelijkheid werkzaam 
zijn, te binden aan deze gedragsregels. Deze gebondenheid blijft van kracht na afloop van het dienstverband of de sa-
menwerkingsrelatie. 

 
4.3. Vertrouwelijkheid van gegevens 

 
• De trainer-consultant dient zodanige maatregelen te treffen dat zonder zijn voorafgaande toestemming van de opgeslagen 

gegevens geen ander gebruik kan worden gemaakt dan waarvoor ze zijn afgestaan. Hij is verplicht voor eventueel ander 
gebruik aan de cliënt alsnog schriftelijk toestemming te vragen met uitzondering van de toepassing ervan bij interdiscipli-
naire samenwerking, intercollegiale samenwerking en assistentie. 

• Dossiers en archieven staan te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de trainer-consultant, respectievelijk de afde-
ling, dan wel het adviesbureau in wiens dienst de trainer-consultant werkzaam is en kunnen na toestemming van de op-
drachtgever slechts aan professionele collega's doch nimmer aan derden worden overgedragen. 

• De trainee heeft recht op inzage in zijn dossier voor zover het de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens betreft. 
De trainer-consultant verschaft hem daarbij een verklarende uitleg. 

 
 

4.4. Opslag van gegevens 
 
• Bij de opslag dient de trainer-consultant maatregelen te treffen om misbruik te voorkomen. 
• De trainer-consultant zal zich, met name wanneer door hem verzamelde gegevens beschikbaar blijven, ervan vergewissen 

dat hiervan geen misbruik, ook in de zin van gebruik waarvoor de cliënt geen toestemming zou hebben gegeven, gemaakt 
kan worden. 

 
4.5. Bewaringstermijn van gegevens 

 
• Aan de trainee moet desgevraagd de garantie worden gegeven dat de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens na 

gebruik op elk gewenst moment zullen worden vernietigd. De trainee dient daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen dat 
de trainer-consultant gedurende dezelfde termijn dient te bewaren als ter zake van het dossier is voorgeschreven, ten be-
wijze van het feit dat de gegevens werden vernietigd op verzoek van de trainee. 

• De trainer-consultant bewaart na beëindiging van een professionele relatie het dossier niet langer dan noodzakelijk, i.e. 
minstens een jaar doch hoogstens gedurende vijf jaar. 

 




