
 

 

CHANGING WAYS OF THINKING 
'Problems can never be solved using 

The same ways of thinking that caused them' (A. Einstein) 

CHANGING BEHAVIOUR  
 'If you do what you always did 

You get what you always got' (W.L. Bateman) 

CHANGING ORGANISATIONAL STRUCTURES 
If you want to change the players, then you should change the rule(r)s' (P. Block) 

Doing Ordinary Things Extraordinarily Well 

MANUAL 1 - ORGANISATIEVERANDERING 
MANUAL 2 - TRAINING & COACHING 
MANUAL 3 - WERVING & SELECTIE 

MANUAL 4 - REFERENTIES & HONORARIA 
 - SYNTEX TEST MANAGER & ONLINE TESTS 
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Er heerst 
een ware 
wildgroei in 

de branche van de organisatie-adviseurs. Wie 
het kaf van het koren wil scheiden, is aangewezen 
op  ervaring, gissen en missen of puur geluk. Voor-
spelbaarheid noch zekerheid lijken in de consulting-
branche van toepassing te zijn. 
 
Hoe gemakkelijk laat u zich echter overhalen om 
enkele tienduizenden euro's te investeren zonder 
daarvoor iets tastbaars terug te krijgen? 
 
Heeft u het zover geschopt in het bedrijfsleven 
door te vertrouwen op de beste bedoelingen van 
uw zakenpartners? Of maakt u integendeel eendui-
dige afspraken en eist u sluitende garanties? 
Waarom dan zou u deze ondernemerszin laten va-
ren wanneer de leverancier zich opeens 'organisa-
tie-adviseur' noemt? 
 
Syntex & Endeavour begeleidt veranderingstrajec-
ten van leidinggevende en commerciële medewer-
kers. Dit wordt gekaderd in een procesmatige aan-
pak waarbij tijdens iedere stap uw return-on-
investment wordt gemeten. 

Syntex & Endeavour nv/sa richt zich daarbij tot 
Raden van Bestuur, Directieleden en Bedrijfsleiders 
die waar voor hun geld willen. Vanaf onze oprich-
ting in 1989 hebben we onvoorwaardelijk gekozen 
voor deze no-nonsense aanpak. 
 
Onze medewerkers zijn sterk in mensenwerk. Zij 
zijn ervaren Change Facilitators en beschikken 
door hun externe bedrijfservaring en interne coa-
ching over alle vereiste competenties om uw men-
sen te kunnen coachen, counselen en begeleiden in 
hun veranderingstrajecten.  
 
In dit overzicht leest u alles over onze projecten, 
cliënten en successen. 
 
 
Qui docet, bis discit. 
(Wie anderen onderricht, leert zelf tweemaal) 

 
 
 
 

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

SYNTEX & ENDEAVOUR NV/SA 



 

 

ACE Ingenieurs 
Aco Drain 
AFS 
Akzo Nobel 
Astra Zeneca 
Atel 
Bank Card Company 
BASF - Knoll Belgium 
Belgacom 
Belgium Int'l Travel 
Besam 
Boots Healthcare 
Bosal Benelux 
Bovaco 
Bristol-Myers Squibb 
Budget Rent-a-Car 
Calvet 
Campbell Foods 
Chefaro 
Citibank 
CMO Mechelen 
Coca-Cola Enterprises 

Color of Glass 
Compaq 
Debco - Unipro 
Delacre 
Destructo 
Distrirest 
Electrolux 
Estée Lauder 
Etap Lighting 
Eurotherm 
Exxon Chemical 
Farmaco Invest 
Field Packaging 
FMC 
Galderma Belgilux 
General Motors 
Giacomini Benelux 
Gunze Plastics 
Hansen Transmissions 
Hartog Union 
Healtch Care Manag. 
IMI Cornelius Europe 
In-2-Focus 
Indaver 
Ingram Micro 
Interact 
Interbrew 
Iveco Benelux 
Jemaco 

KBC 
Kraft Foods 
Kreon 
KUL 
L'Oréal Belgilux 
La Corbeille 
LMS 
Luyten Apotheken 
Marquette Benelux 
McCain Foods Belgium 
Miko Coffee Service 
MSD 
Nashuatec NRG 
Novartis 
Organon 
Opel Belgium 
Pacapime 
Pannoc Chemie 
Persgroep 
Polyvision 
Praxair 
Press Pharma 
Profil Arbed Distrisbution 
Randstad 
Renault 
Rekad Uitgeverij 
Roche Consum. Health 
Russel Finex 
Saint Gobain Plastics 

Sanofi - Synthelabo 
SES Europe 
Staca 
Sylvania 
Tabacofina 
Tepede Graphics 
Tramedico 
Transfert 
Unilever 
Universal Pictures 
Vacature 
Van Genechten Biermans 
Varia-Pack 
Verinox 
Vitalpharma 
VUB 
Westfalia 
Wicona 
Will Pharma 
Wolfsberg 
Yamanouchi Pharma 
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Training & Coaching  
Recruitment & Selection

Counseling your Leaders

Mentoring your Salespeople
Changing People

Interim Management

    

Sales
Leadership
Specific Skills

Assessment Centers
Recruitment & Selection

Changing Behaviour
Changing Ways of Thinking

Changing Organisational Structures

Rent-a-HR Director
Rent-a-Salesman
Rent-a-Teleseller

Rent-a-Coach
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“93 % SUCCES! ... 
10 JAAR OP EEN RIJ!” 

 
 
Syntex & Endeavour traint en coacht al sinds 1989 
commerciële en leidinggevende medewerkers op alle 
niveaus en uit alle bedrijfstakken. Het is dankzij onze 
meetbare resultaten op deze domeinen dat onze cliën-
ten ons destijds verzochten om ons eveneens te laten 
erkennen als wervings- en selectiebureau. 

Onze hit-rate op het vlak van werving- en selectie be-
draagt 93%. Dit betekent dat 9 op 10 kandidaten die 
Syntex ooit heeft geplaatst nog steeds in functie zijn of 
ondertussen reeds zijn gepromoveerd. Dit uiteraard 
tot grote tevredenheid van alle betrokken partijen. 
 
De combinatie van trainingbureau en selectiebureau 
biedt eveneens het unieke voordeel dat wij de organi-
saties van onze opdrachtgevers zo goed kennen dat 
wij de mensen ooit al eens hebben gescreend, getraind 
of gecoacht aan wie de nieuwe rekruten zullen rappor-
teren, leidinggeven, verkopen of ondersteuning bieden.  
 
En deze knowhow legt onze cliënten geen windeieren. 
Wij krijgen van hen de opdracht om de juiste kandida-
ten aan te trekken en daaruit de besten te triëren. 
 
Qua werving stellen we daartoe trefzekere perso-
neelsadvertenties op. Tijdens de selectiefasen die 
daarop volgen, voeren we telkens vijf opeenvolgende 
stappen uit met als orgelpunt het ultieme Assessment 
& Development Center. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens dat Assessment & Development Center 
simuleren we de concrete praktijksituaties waarin de 
kandidaten zullen terechtkomen na aanwerving. 
 
Deze grondige beoordelingsfase omvat intensieve en 
realistische praktijksituaties en duurt een halve dag 
voor binnendienstmedewerkers en commerciëlen op 
laag tot midden-niveau en een hele dag voor leidingge-
venden en commerciëlen op hoog niveau. 
 
De gedane vaststellingen beantwoorden ondubbelzinnig 
de drie hamvragen: 
 

 

WERVING & SELECTIE 

 1.   Past hij ? 
2.   Wil hij ? 
3.   Kan hij ? 
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“UITERST SNEL, 
GOED ÉN GOEDKOOP !” 

 
 
 
Ondanks de enorme organisatie die dit vergt en de in-
dringendheid van de interviews, praktijkcases, testen 
en rollenspelen kunt u nergens goedkoper terecht. Bij 
Syntex & Endeavour betaalt u immers per geteste kan-
didaat en niet per persoon die u aanwerft. 
 
Mocht u dus beslissen om uit alle gescreende kandida-
ten de twee, drie of zelfs tien besten aan te werven in 
plaats van één... of stel dat u vijf weken na aanwerving 
een nieuwe vacature voorgeschoteld krijgt en op dat 
moment beslist om de nummer twee uit onze eerdere 
selectieprocedure voor deze functie aan te werven... 
dan kost u dat bij Syntex geen euro meer. U heeft 
immers betaald voor de volledige selectieprocedure en 
wordt daardoor eigenaar van alle kandidaturen, cv's en 
rapporten. 
 
 
 
 

Ook qua snelheid loopt het allemaal uiterst vlot. 
Reeds binnen drie weken na het verschijnen van de ad-
vertentie ontvangt u onze bevindingen over de kandi-
daten die de eerste drie selectiefasen met succes heb-
ben doorstaan. Het is tevens op dat moment dat deze 
eindkandidaten aan u worden voorgesteld. Op basis 
daarvan bepaalt u autonoom wie u doorstuurt naar het 
Assessment Center en zo houdt u opnieuw zelf uw 
budget in de hand. 
 
Reeds de week daarop wordt het Assessment & Deve-
lopment Center ingepland en drie werkdagen later 
ontvangt u ons ondubbelzinnige eindrapport. Een abso-
luut unicum in de wervings- en selectiebranche waarop 
wij heel trots zijn. 
 
De honoraria die per fase worden berekend, vindt u 
achterin deze folder en zijn voor een volledige wer-
vings- en selectieprocedure steeds goedkoper dan u 
zou betalen bij eender welke concurrent. 
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SEVEN STEPS TO SUCCESS 

1. BRIEFING DOOR  OPDRACHTGEVER 
 
Het succes van een geslaagde wervings- en selectiepro-
cedure schuilt in de doordachtheid van de voor-
bereiding: 'Wie zoeken we? Waaraan moet hij of zij vol-
doen? Tot welke concessies zijn we bereid? Wat is echter 
niet-onderhandelbaar?' Deze vragen vormen de basis 
van een goede selectie en een hoge motivatie bij de 
kandidaat. Wij zorgen in deze fase voor het: 
 
• uitsplitsen van de functieomschrijving in competenties 
• inventariseren van de key succes factors 
• opstellen van meetbare criteria 
 
 
2. ADVERTENTIE 
 
'Wij zijn... Wij zoeken... Wij bieden...' Clichés. Prima als u 
clichémedewerkers wilt aantrekken, maar ontoerei-
kend om de witte raaf te laten reageren op uw peper-
dure advertentie. Syntex stelt de advertentie zodanig 
op dat precies die mensen zullen reageren. Alle cv's 
blijven uw eigendom zodat u zonder verdere investe-
ring een flinke wervingsreserve aanlegt. Deze perso-
neelsadvertentie bevat de: 
 
• sterke voorstelling van uw organisatie 
• appèllerende beschrijving van de functie 
• garantie: iedereen krijgt binnen de twee weken feedback 
 
 
3. CV - SCHIFTING 
 
Tijdens de cv-schifting worden de kandidaturen getri-
eerd zodat diegenen overblijven die voldoen aan de 
vooropgestelde criteria. Deze grondige cv-schifting ge-
beurt op basis van de vooraf geïnventariseerde com-
petenties op het vlak van persoonlijkheid, vaardighe-
den en motivatie. Alle cv's worden bewaard en op het 
einde van de procedure aan u bezorgd: 
 
• loopbaan en carrièreplanning 
• persoonlijkheid, opleiding en ervaring 
• functie- en bedrijfseigen selectiecriteria 

4. FACE-TO-FACE SCREENING 
 
De selectieprocedure van een nieuwe medewerker 
kost zo ontzettend veel dat het resultaat een onvoor-
waardelijk 'ja' moet zijn op de drie hamvragen: Past hij? 
Wil hij? en Kan hij? Iedere selectiefase checkt deze drie 
criteria met behulp van steeds diepgaandere methodes: 
 
• groepsdiscussie 
• motivatie check 
• selectie-interview 
 
 
5. PRE-TESTING, REFERENCE CHECK 
& BEHAVIOUR BASED INTERVIEW 
 
Welke psychologische test durft nog te beweren dat 
hij voldoende predictieve validiteit biedt om zonder 
meer tot aanwerving te kunnen overgaan? Wij opteren 
daarom voor de combinatie van de zeven stappen die 
we hier beschrijven. Pas dan kunnen we u onze rots-
vaste beoordelingen en adviezen afleveren. Het beha-
viour based interview brengt op een onweerlegbare 
manier de competenties van de betrokkene in kaart. 
 
• referentiecheck 
• gedragsgericht interview 
• NEO PI-R Personality Profile 
• MEIS Emotional Intelligence Inventory 
• Tacit Knowledge Test for Management & Sales 
 
 
6. PRESENTATIE TOPKANDIDATEN 
 
Uiterlijk drie weken na de advertentie ontvangt u onze 
bevindingen over de kandidaten die al deze selectiefa-
sen met succes hebben doorstaan. Deze topkandida-
ten worden vervolgens bij u uitgenodigd. Op basis 
daarvan beslist u wie u naar het Assessment & Deve-
lopment Center doorstuurt voor de finale selectiefase. 
 
• onze bevindingen van iedere eindkandidaat 
• uw kennismaking met de topkandidaten 
• bespreking en beslissing 
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7. ASSESSMENT CENTER 
 
'De beste voorspeller van iemands toekomstig presteren is 
zijn huidig gedrag.' Het Assessment & Development 
Center is gericht op het oproepen van dit gedrag bij 
de kandidaten om hun concrete reacties op concrete 
situaties te kunnen observeren én evalueren. Tijdens 
een intensieve simulatie van de werksituatie worden 
de eindkandidaten aan de tand gevoeld. Het geheel le-
vert u een advies af dat is gebaseerd op de hoogste 
professionele integriteit en dat resulteert in de hoog-
ste predictieve validiteit. 

 
 
Het ruggensteunt uw HRM-beslissingen via een eendui-
dig en gefundeerd antwoord op de drie hamvragen: 
Past hij? Wil hij? Kan hij? 
 
• realistische simulaties van de werksituatie 
• meten van alle relevante competenties 
• advies en potentieel per betrokkene 
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1. briefing 2. advertentie 3. cv-schifting 

4. face-to-face 

6. presentatie 
topkandidaten 

dag -3 dag 0 dag 8 -10 dag 12-14 dag 16-18 dag 20-22 dag 24-26 

7. assessment 
& development 

center 

± 60 kandidaten 

± 20 kandidaten 

± 7 kandidaten 

± 3 kandidaten 
± 2 kandidaten 

5. pre-testing 
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SYNTEX SELECTIE INSTRUMENTEN 
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1. Opdracht: 
 

De opdracht van ieder Assessment Center is 
een antwoord te geven op de drie hamvragen:  
 

1°  Past hij? 
2°  Wil hij? 
3°  Kan hij? 
 
Het Development Center voegt hier aan toe: 
 

4° Het meten van het aanwezige groeipotentieel, 
5° Het uitstippelen van de kortste weg daartoe. 

2. Methodiek: 
 

1.1. Psychologisch interview 
1.2. Persoonlijkheidstests 
1.3. Antecedentenonderzoek 
 

2.1. Motivationeel onderzoek 
2.2. Motivatietests 
2.3. Referentiecheck 
 

3.1. Competentietests 
3.2. Behaviour-based interview 
3.3. Praktijkcases en -simulaties 

In
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Sc
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in
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Wanneer het de doorlichting betreft van een medewerker of kandidaat die geen leidinggevende, noch 
hoog-commerciële functie uitoefent, volstaat een halve dag Individual Screening. Hier wordt op basis 
van de functieomschrijving en de situatieschets een selectie gemaakt van drie relevante tests, aangevuld 
met een grondig Behaviour-Based Interview en een praktijkcase (Real Play). Het rapport dat eruit voort-
vloeit, bevat de grafische weergave van de testresultaten, de schriftelijke rapportering van het gedrag en de 
prestaties van de betrokkene en ons eindadvies (1° Past hij?  2° Wil hij en  3° Kan hij?) 
 
Deze formule is zeer geschikt voor administratieve medewerkers, commerciële binnendienstmedewerkers 
en sommige profielen van commerciële buitendienstmedewerkers. De kwaliteit verschilt in niets van de 
uitgebreide formule van het Assessment & Development Center waar het vooral de complexiteit van zo-
wel de functie als de vereiste competenties zijn die tot iets meer tijd en een evenredige investering nopen. 
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De Syntex Test Manager® is het parade-
paardje van ons Online Tests® programma. 
Het is het door Syntex & Endeavour ontwikkel-
de softwarepakket waarmee u op uw computer-
scherm in één oogopslag alle beschikbare tests, 
betrokkenen, resultaten en statistieken overziet.  
Het staat u toe om één persoon te onderwer-
pen aan één test, één persoon aan meerdere 
tests, meerdere personen aan dezelfde test of 
meerdere personen aan verschillende tests. En 
hun resultaten in real time te verwerken. 

1. Persoonlijkheidstests 
 

Hieronder vallen onder andere deze tests: As-
sertief Gedrag Schaal, Compliantietest, Concen-
tratietest, DDMM (Dilemma Decision Making),  
Gezond Verstand test, Kolb Learning Style, Lea-
ry Social Interaction, Maslow Basic Needs, MB-
TI, Motivatietest, Neo PI-R (Big Five Personality 
Test), Professional Priorities Profile, Profielon-
derzoek, Prestatieonderzoek, SocioStyle Questi-
onnaire, Thomas-Killman Conflict Management, 
Time & Self-Manager, Wisdom Questionnaire... 
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3. Rapportering: 
 

Het Assessment & Development Center Report 
bevat: 1° De matrix met alle scores per compe-
tentie over alle interviews, tests en praktijkcases 
heen. 2° Vervolgens wordt gedetailleerd gerap-
porteerd over de competenties van de betrok-
kene in ieder van deze situaties en worden deze 
over de verschillende situaties heen vergeleken. 
3° Tenslotte wordt op onze eigen mature en 
onmiskenbare manier geantwoord op de drie 
hamvragen en volgt ons eindadvies. 

4. Nazorg: 
 

Syntex & Endeavour volgt qua deontologie en 
nazorg de richtlijnen van de Vlaamse Gemeen-
schap en het Nederlands Instituut voor Psy-
chologen. De betrokkene heeft - nadat hij van u 
feedback heeft gekregen - recht op inzage en  op 
een afschrift van het rapport. Het is gebleken 
dat onze aanpak tijdens en na het AC/DC de 
'buy-in' van onze eindadviezen door de betrok-
kenen dermate verhoogt dat de concrete uit-
voering ervan door alle partijen wordt gedragen. 

1.500,- / persoon 

750,- / persoon 

2. Competentietests 
 

Organisatorische, analytische, communicatieve, 
commerciële en leidinggevende tests: Blake & 
Mouton Managerial Grid, Blanchard Situational 
Leadership, Customer C.A.R.E., Change Scan, 
Falsificatietest, Foutenmarge-onder-stress, Gole-
man EQ, Kennedy Negotiation Style, Lauster 
IQ4, Management PIR, McGregor X-Y, Nauw-
keurigheidstest, Sales Indicator, Quinn for Sales, 
Quinn for HR, Quinn Leadership Profile, Sales 
Management test, TKI for Sales & Management... 

3. Organisatietests 
 

Ook afdelingen en organisaties kunnen worden 
doorgelicht en gescreend via: The Balanced Sco-
recard Readiness Test, CBAM Veranderingsbe-
reidheid, Circle of Feedback, Clarke Organisati-
onal Politics, Harrison 360° Organisational Cul-
ture, Nelson & Burns Learning Organisation, 
Reddin 360° Organisation Fit, T.E.A.M. 360°, 
Upward Feedback... 

vanaf  75,- / testafnam
e 



 

 

ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTERS 

Onze Assessment & Development Centers spitsen zich 
toe op het doortesten van commerciëlen en leidingge-
venden in de diverse fasen van hun loopbaan, nl. tijdens 
hun Flow-in, Flow-through en Flow-out. Ofwel: 
voordat u hen rekruteert, promoveert of reloceert. 
 
 
 
'The best predictor of future performance, 

is present behaviour.' 
 
 
 
Het Assessment & Development Center is dan ook ge-
richt op het oproepen van dit gedrag bij de deelne-
mers. Van hieruit wordt ieders startniveau én groeipo-
tentieel gemeten. 
 
De doelstelling immers is om te komen tot een eendui-
dig antwoord op de drie hamvragen: 
 
1. Past hij? 
2. Wil hij? 
3. Kan hij? 
 
Hiernaast vindt u een selectie van competenties en si-
tuaties. Afhankelijk van de functie wegen bepaalde cri-
teria meer door dan andere. Deze intensieve beoorde-
lingssessie levert zowel u als de deelnemers adviezen 
op die zijn gebaseerd op de hoogste professionele inte-
griteit en hoog-
ste predictieve 
validiteit in de 
branche. 
 
 
 
 
 

De pijlers van ieder Assessment & Development Cen-
ter worden gevormd door de 
 
• Prestatieniveaupaling en de 
• Potentieelbeoordeling bij de betrokkene. 
 
Beide hebben tot doel om inzicht te verschaffen in het 
huidige prestatieniveau van de betrokkene, de potenti-
ele stijging van zijn niveau, de realiseerbare top van dit 
niveau en de hiertoe benodigde follow-up activiteiten. 
Dit wordt gerealiseerd door de betrokkene te onder-
werpen aan een selecte 
 
• Persoonlijkheidsprofielstudie en 
• Competentieonderzoek. 
 
Omdat de beste voorspeller van iemands toekomstig 
gedrag zijn huidige gedrag is: 
 
 
 

'Has done = Will do' 
 
 
 
is het Assessment & Development Center bewust ge-
richt op het oproepen en beoordelen van dit gedrag 
via praktijkcases. Deze bieden een meetbare inven-
tarisatie van de competenties waarover de betrokke-
ne reeds beschikt en vormen een betrouwbare   

voorspeller 
van zijn toe-
komstig func-
tioneren. 
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 COMPETENTIES 
 
 

1. Technical Competencies 
Asking 

Listening 
Convincing 
Concluding 

 
 

2. Tactical Competencies 
Interaction 

Empathy 
Versatility 

 
 

3. Strategic Competencies 
Management Control 

Business Acumen 
Problem Analysis 

Problem Synthesis 
Decisiveness 

Creativity 
Efficiency 
Tenacity 

Energy 
  

 
4. Communicative Competencies 

Verbal Proficiency 
Written Proficiency 

Spoken Languages 

 SITUATIES 
 
 
1. Leadership & Business Cases 
Group Discussion 
Appraisal / Coaching 
Selection Interview 
Quinn Leadership Test 
Blanchard Situational Leadership Test 
Fact-Finding 
In-Basket 
 
  
2. Sales & Negotiation Cases 
Sales Call 
Letter 
Presentation 
Group Negotiation 
Buyer/Seller Negotiation 
Kennedy Negotiation Test 
 
 
3. Personality Profile Assessment 
Lauster IQ4 Test 
Quinn-Bulmer Empathy Test 
MEIS Emotional Intelligence Test 
Eysenck Personality Test 
NEO PI-R Personality Test 
Maslow Basic Needs Test 
Behaviour Based Interview 
Reference Check 
Test Results Feedback 
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ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTERS 

Group Discussion 
Tijdens deze groepsdiscussie wordt de betrokkene ge-
confronteerd met tegengestelde visies en meningen. 
Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht vormen 
samen met groepsinteractie, luistervaardigheid en on-
dernemerschap de criteria die via deze testcase wor-
den beoordeeld.  
 
Appraisal / Coaching 
Een realistische leiderschapscase vormt het instrument 
bij uitstek om vast te stellen over welke communicatie-
ve en leidinggevende vaardigheden de betrokkene be-
schikt. Hiertoe wordt deze in enkele realistische lei-
dinggevende situaties geplaatst met een van de assesso-
ren als medewerker.  
 
Selection Interview 
Het interview wordt afgenomen door de betrokkene 
als fictieve werkgever met een van de assessoren als 
kandidaat-sollicitant. Tijdens deze case blijken zowel de 
analytische competenties van de betrokkene als zijn 
vaardigheden op interactief en communicatief vlak.  
 
Blanchard Situational Leadership Test 

Gelijklopend met de evolutie van de medewerker, evo-
lueert idealiter ook de leiderschapsstijl van zijn of haar 
manager. Rekening houdend met de competentie en de 
motivatie van de medewerker, geeft de situationele lei-
der hem ofwel eenduidige instructies of eerder een si-
tuationele achtergrond; vraagt hij hem of haar om ad-
vies of delegeert hij de probleemsituatie volkomen. 
 
Fact-Finding 
Het destilleren 
van de feiten uit 
een complexe 
case is een op-
dracht die samen 
met het analyti-
sche en interac-
tieve vermogen 
het zakelijk in-
zicht van de be-
trokkene meet.  

In-Basket 
De In-Basket is een geprezen Assessment & Develop-
ment Center methode om het vermogen van de be-
trokkene te meten om correct en alert te reageren op 
reële situaties. De diverse situaties presenteren zich als 
memo’s, vragen, verzoeken, werkopdrachten en acute 
probleemsituaties binnen het bevoegdheidsdomein van 
de betrokkene.  
 
Sales Call 
De door de betrokkene voorbereide verkoopstrategie 
wordt getoetst aan de praktijk via verkooprollenspelen. 
Hiertoe wordt de betrokkene in enkele realistische si-
tuaties geplaatst met een van de assessoren als cliënt of 
prospect. 
 
Presentation 
Na enige voorbereidingstijd wordt van de betrokkene 
een gefundeerd advies gevraagd in de vorm van een 
sterk visuele en logisch onderbouwde presentatie. In-
teractie met het publiek vormt naast besluitvaardigheid 
en creativiteit het criterium in deze testcase. Vervol-
gens worden doorzettingsvermogen, standvastigheid en 
empathie bij de betrokkene gemeten tijdens een aan-
sluitende vraag- en antwoordsessie.  
 
Buyer / Seller Negotiation 
Het rollenspel dient hier als setting om opnieuw alle 
criteria van het Assessment & Development Center bij 
de betrokkene te beoordelen. Het betreft hier telkens 
goed gedocumenteerde onderhandelsituaties waarbij 

zowel aanko-
per als verko-
per evenveel 
te winnen als 
te verliezen 
hebben en de 
diverse asses-
soren  zo een 
grondige be-
oordeling uit-
voeren van 
beide partij-
en.  
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Letter 
Op basis van de afspraken die de betrokkene tijdens 
het laatste rollenspel heeft gemaakt, wordt hem ge-
vraagd een brief aan zijn gesprekspartner te richten. 
Hiermee wordt een gefundeerd inzicht geboden in de 
geschreven capaciteiten van de betrokkene en zijn za-
kelijke schrijfstijl.  
 
Lauster IQ4 Test 
De volledige intelligentietest van de Duitse psycholoog 
Peter Lauster meet vier niveaus van oplossend vermo-
gen op waarnemend, praktisch, verbaal en rekenkun-
dig vlak.  
  
MEIS Emotional Intelligence Inventory 
Deze Multifactor Emotional Intelligence Scale van May-
er, Salovey en Caruso meet de vermogens van de be-
trokkene om zijn eigen emoties te situeren én te regu-
leren, en om de emoties van de ander te kunnen in-
terpreteren en te helpen beheren. Deze uitvoerige 
test geeft dan ook een zeer accurate en betrouwbare 
feedback over ieder van deze competenties bij de be-
trokkene.  
 
 

NEO PI-R Personality Profile 
Er bestaat de laatste tien jaar een ruime consensus on-
der psychologen over de factoren die de diverse per-
soonlijkheden van elkaar onderscheiden. Deze worden 
de Big Five genoemd en bestaan uit: emotionele stabili-
teit, extraversie, receptiviteit, altruïsme en consciënti-
eusheid. De ontwikkelaars hiervan zijn Costa en Mc-
Crae.  
 
Behaviour Based Interview 
Waar de bovenstaande praktijksituaties vooral inzicht 
bieden in de vaardigheden van de betrokkene en waar 
de psychotechnische proeven ons toelaten om naast 
het groeipotentieel ook het persoonlijkheidsprofiel te 
schetsen, leent het interview er zich bij uitstek toe om 
de competenties en de motivatie van de betrokkene in 
kaart te brengen.  
 
Reference Check 
Via een referentiecheck en een gericht antecedenten-
onderzoek trachten we te achterhalen hoe de betrok-
kene door vroegere collega's, medewerkers en/of su-
perieuren wordt ingeschat qua persoonlijkheid, inge-
steldheid, realisaties en competenties. 

Assessment & Development Centers 
 
Het Assessment & Development Center is ont-
staan tijdens WO II waar zowel de Amerikanen als 
de Duitsers - uiteraard onafhankelijk van elkaar - 
overstapten van testen naar praktijksituaties om 
het leidinggevend vermogen of potentieel van hun 

officieren te bepalen. 
Kort daarna namen 
grote bedrijven zoals 
IBM en andere deze 
effectieve selectie-
methode over. 
 
De toepassing van 
beide situeert zich 

bij aanwerving, promotie, detectie van opleidings-
noden en relocatie. Het verschil tussen een Asses-
sment en een Development Center ligt dan ook 
meer in zijn doelstelling dan zijn aanpak. 
 
Waar het Assessment Center Rapport zijn synthe-
se vindt in een 'ja' of 'nee' (aanwerven of niet; pro-
moveren of niet), gaat men er bij een Develop-
ment Center van uit dat de betrokkenen met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de 
functie of de promotie zullen krijgen. De vraag die 
de opdrachtgever evenwel heeft is: 'Welke extra 
opleidingen, training, jobinhoud, randvoorwaarden, 
afdeling, omgeving... is aangewezen om hen met de 
grootst mogelijke kans op succes hun functie te la-
ten uitoefenen?' 
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TEST SOFTWARE: SYNTEX TEST MANAGER ® 

Wij gebruiken de Syntex Test Manager ® uiteraard zelf 
om selectiekandidaten te testen, trainees voorafgaand 
aan hun trainingsessies aan pretests te onderwerpen en 
als waardevol aanvullend detectie-instrument tijdens 
onze Assessment & Development Centers. 

Dit softwarepakket kunt u vanaf nu ook zelf aanschaf-
fen en alle tests die u aankoopt onbeperkt gebruiken 
bij het afnemen van selectietests, opstellen van compe-
tentie-analyses en detecteren van trainingnoden bij uw 
interne medewerkers en externe kandidaten. 

De Syntex Test Manager ® is het vlaggenschip van onze 
Online Tests ®. Dit softwarepakket stelt u in staat om 
zowel van uw interne medewerkers als van externe 
kandidaten tests af te nemen op een moderne, grafisch 
aantrekkelijke en vooral snelle manier. 
 
Met de Syntex Test Manager ® kunt u: 
 
• snel een geselecteerde test e-mailen naar de betrok-

kene of klaarzetten op een netwerk-pc (individueel), 
• meerdere tests aanmaken voor dezelfde persoon en 

deze e-mailen of op het net zetten (batchfunctie), 
• eenzelfde test aanmaken en sturen naar verschillen-

de personen (parallelle batchfunctie), 

• verschillende tests aanmaken voor verschillende per-
sonen (cross-over batchfunctie), 

• een onbeperkt aantal tests aanmaken en versturen 
naar verschillende betrokkenen via de Syntex Test 
Batterij ® (zie hiernaast) die de betrokkenen op een 
geautomatiseerde manier begeleidt bij het afleggen 
van de tests (vooraf ingestelde tijdsduur per test, 
voorafgaande uitleg per test, mogelijkheid om tests 
te onderbreken voor een interview of rollenspel en 
vervolgens naadloos de test te hervatten...) 

• alle afgenomen tests tenslotte in de Syntex Test Ma-
nager ® probleemloos verwerken en de resultaten 
ervan uitprinten, bewaren, onbeperkt oproepen en  
statistisch met elkaar vergelijken (optioneel). 
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De Syntex Test Batterij ® is de onmisbare en naad-
loos geïntegreerde optie van de Syntex Test Manager ® 
die u in staat stelt om op een geautomatiseerde manier 
al onze online tests af te nemen. 
 
De betrokkenen zien in één oogopslag welke tests zij 
moeten afleggen, wat de beschikbare tijd is en wat bij 
iedere test van hen wordt verwacht. 
 
Zowel de Syntex Test Manager ® als de Syntex Test 
Batterij ®  zijn als grafische interface volledig tweetalig. 
 
Ook kan vrijwel iedere test in beide talen worden afge-
nomen en - indien gewenst - in de andere taal worden 
gerapporteerd. De rapportage gebeurt onmiddellijk na 
ontvangst van de ingevulde tests en biedt steeds een 
overzichtelijke, uiterst volledige en wetenschappelijk 
onderbouwde grafische feedback - vaak met stanines - 
over de resultaten van alle betrokkenen. 
 
Onze Online Tests ® worden al jarenlang door Syntex 
& Endeavour gebruikt in het kader van onze selectie-, 
evaluatie- en trainingopdrachten en zijn gericht op het 
beantwoorden van de drie hamvragen: 
 
1°  Past hij? (persoonlijkheid), 
2°  Wil hij? (motivatie) en 
3°  Kan hij? (competentie) 
 
Ook organisatietests behoren tot dit online gamma. 

1. De Syntex Test Manager ® is de grafische interfa-
ce waarbinnen u alle tests aanmaakt, verdeelt en ver-
werkt. Prijs van het softwarepakket is .................. 3.750,- 
 
2. De Syntex Test Batterij ® stelt u in staat om voor 
iedere betrokkene een testbatterij aan te maken die na 
opstart automatisch verder loopt. U hoeft dus niet 
meer te timen, noch de betrokkenen stap-voor-stap te 
begeleiden. Deze onmisbare optie kost ................ 1.250,- 
 
3. Beide grafische interfaces maken het u mogelijk om 
te werken met het volledige gamma van onze Online 
Tests ®. De tests die u wil gebruiken, koopt u apart 
aan. Deze aankoop geeft u het recht om de test onbe-
perkt te gebruiken in uw organisatie. U betaalt hier-
voor een forfait van 100 testafnames (min 25% korting). 
 
4. Als u slechts occasioneel gebruik maakt van tests 
en verkiest dat wij ze afnemen en verwerken, bedraagt 
de prijs 75,- per testafname. Uw korting bedraagt: 
 
Vanaf 5 testafnames .......................................................  -5% 
Vanaf 10 testafnames .................................................... -10% 
Vanaf 50 testafnames .................................................... -25% 
* Deze korting wordt verdubbeld bij 360°-evaluaties 
waar meerdere testafnames zijn vereist per feedback. 
 
Vanaf vijf testafnames van dezelfde betrokkene is onze 
Expert Analysis gratis. Dit is onze professionele 
schriftelijke interpretatie van de diverse testresultaten. 
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3 6 0 °   7 - S  O r g a n i s a t i o n a l  S c a n 
 

1. Klasse: Organisatiedoorlichting 
2. Doelgroep: Organisaties per afdeling 
3. Doelstelling: Status quo meten van de organisatie 
op het vlak van 7 duidelijke criteria en competenties. 
4. Achtergrond: Op basis van het onderzoek van 
McKinsey is de opdeling ontstaan in de drie 'harde' en 
de vier 'zachte' S-en van een organisatie: Structure, 
Strategy, Systems, Style, Staff, Skills en Shared values. 
De 7-S Organisational Scan maakt een doorlichting 
van de organisatie op deze zeven competenties.  
5. Methodiek: Geanonimiseerde vragenlijst voor ie-
der lid van de organisatie, c.q. afdeling. 
6. Rapportering: Aangezien de behaalde resultaten 
gekoppeld zijn aan de stijl van de rechtstreeks leiding-
gevenden, gebeurt de rapportering per afdeling. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

A R O C  ( A n a l y t i c a l ,  R e a s o n i n g  & 
O r g a n i s a t i o n a l  C o m p e t e n c i e s ) 
 

1. Klasse: Geïntegreerde competentie-testbatterij 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: Meten van bovenstaande competen-
ties, predictief voor de intellectuele capaciteit, leer-
vermogen en het groeipotentieel van de betrokkenen. 
4. Achtergrond: De AROC bevat een selectie van 
volgende tests: Concentratietest, Falsificatietest, Fou-
tenmarge-onder-stress test, Gezond-Verstand test, In-
basket, Lauster IQ4-test, Nauwkeurigheidstest, Orga-
nisatietest en Syllogismentest. 
5. Methodiek: Diepgaande combinatie van cases, 
vraagstukken, opdrachten en vragenlijsten. 
6. Rapportering: Grafische scoring met stanines 
7. Honorarium: 275,- / testbatterij (Tarif Pro+) 

A s s e r t i e f  G e d r a g  S c h a a l 
 

1. Klasse: Persoonlijkheidstest 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: Meten van de mate waarop de be-
trokkenen voor zichzelf kunnen opkomen in combina-
tie met tact en assertiviteit. 
4. Achtergrond: Assertief gedrag situeert zich tus-
sen agressief en subassertief gedrag en kent 9 toepas-
singsdomeinen (o.a. verzoeken doen/weigeren, feed-
back geven/krijgen, fouten maken/vergeven, emoties 
uiten, zelfvertrouwen, rustig blijven onder spanning...).  
5. Methodiek: Vragenlijst in combinatie met cases 
met multiple-choice antwoordmogelijkheid. 
6. Rapportering: Individuele grafische feedback, sco-
res gesitueerd in stanines. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

B l a k e  &  M o u t o n  M a n a g e r i a l  G r i d 
 

1. Klasse: Leiderschapsstijl-test 
2. Doelgroep: Leidinggevenden 
3. Doelstelling: Bepalen van de leiderschapsstijl. 
4. Achtergrond: Managementauteurs Blake & Mout-
on onderzoeken de nadruk die leidinggevenden leggen 
op relatiegericht- dan wel taakgericht gedrag. M.a.w. 
het belang dat de betrokkenen hechten aan een goede 
verstandhouding, dan wel het behalen van resultaten. 
Parallellen hiervan zijn: 'mens vs machine', 'relatie vs 
resultaat' en 'profit vs people'. 
5. Methodiek: Individuele vragenlijst met graduele 
antwoordschaal. 
6. Rapportering: Individuele situering van de be-
trokkenen in de 'Managerial Grid', de matrix met de 
vier resulterende stijlen. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

B l a n c h a r d  S i t u a t i o n a l  L e a d e r s h i p 
 

1. Klasse: Leiderschapsstijl- en competentietest 
2. Doelgroep: Leidinggevenden op alle niveaus 
3. Doelstelling: Meten van de vaardigheid om te op-
teren voor de meest aangewezen leiderschapsstijl. 
4. Achtergrond: Ken Blanchard verbindt vier leider-
schapsstijlen met de vier ontwikkelingsfasen van iede-
re medewerker. De leiderschapsstijlen vloeien voort 
uit de assen 'sturend versus steunend' leiderschapsge-
drag ('directive vs supportive'). De ontwikkelingsfasen 
komen voort uit de mate van 'kunnen versus willen' 
van de medewerker ('competence vs motivation'). 
5. Methodiek: Cases met multiple-choice. 
6. Rapportering: Percentages 'Tell', 'Sell', 'Consult' 
en 'Delegate'-gedrag. Grafische situering met indicatie 
van 'Style Flexibility' en 'Style Effectiveness'. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

360° Balanced Scorecard Readiness Test 
 

1. Klasse: Organisatiedoorlichting 
2. Doelgroep: Organisaties en hun afdelingen 
3. Doelstelling: Meten van de mate waarin organisa-
ties klaar zijn om de Balanced Scorecard in te voeren. 
4. Achtergrond: Norton en Kaplan hebben met hun 
Balanced Scorecard een ongeëvenaarde management-
tool ontwikkeld. De implementatie ervan stuit echter 
te vaak op de onrijpheid van de organisatie en haar 
leidinggevenden om zich te laten omvormen naar de 
onderliggende principes daarvan. 
5. Methodiek: Graduele individuele vragenlijst. 
6. Rapportering: Uitvoerige rapportering over de 
kritieke implementatievoorwaarden (cijfergerichtheid, 
visie & missie, besturingsfilosofie, MIS-systemen, be-
drijfsprocessen en veranderingsbereidheid. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 
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C A R E  ( C u s t o m e r  C a r e  I n v e n t o r y ) 
 

1. Klasse: Persoonlijkheids- en competentietest 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: Meten van de mate van klantgericht 
gedrag, service-ingesteldheid en -vermogen. 
4. Achtergrond: Dit complexe vermogen wordt in 
deze test uitgesplitst in vier competenties: de capaci-
teit om 1° Contact te leggen, 2° de noden van de 
klant te Analyseren, 3° adequaat hierop te Reageren 
en 4° de commerciële relatie te verdiepen door iets 
Extra's te kunnen realiseren (C.A.R.E.). 
5. Methodiek: Zeer uitgebreide vragenlijst in combi-
natie met zeer realistische praktijkcases, verdeeld 
over de vier competentiedomeinen. 
6. Rapportering: Scoring per domein met grafische 
weergave. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

3 6 0 °  C B A M  Q u e s t i o n n a i r e 
( C o n c e r n s - B a s e d  A d o p t i o n  M o d e l ) 
 

1. Klasse: Organisatiedoorlichting 
2. Doelgroep: Medewerkers die onderworpen zijn 
aan veranderingstrajecten binnen hun organisatie. 
3. Doelstelling: Meten van de mate van integratie 
van de doorgevoerde verandering bij de betrokkenen. 
4. Achtergrond: De zeven 'Stages of Concern' en 
zeven 'Levels of Use' worden gemeten bij iedere me-
dewerker. Op deze manier wordt een niet te evena-
ren inzicht geboden in de implementatie, integratie of  
levende weerstand tegen de ingevoerde verandering. 
5. Methodiek: Geanonimiseerde vragenlijst die tot 
vier keer - gespreid over een jaar - wordt afgenomen. 
6. Rapportering: Anonieme rapportering per per-
soon en statistisch overzicht per afdeling. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

C h a n g e  S c a n   
 

1. Klasse: Leiderschapsstijl- en competentietest 
2. Doelgroep: Ervaren leidinggevenden 
3. Doelstelling: Meten van de visie op - en daadwer-
kelijke aanpak van - veranderingsinitiatieven door de 
invoerders ervan. 
4. Achtergrond: Breder dan de bestaande visies op 
managementstijlen (McGregor, Blanchard, Blake & 
Mouton...) gaat de Change Scan na welke visie de be-
trokken leidinggevenden hebben op hun medewerkers 
als actieve of passieve deelnemers aan het verande-
ringsproces en welke methodiek zij zullen gebruiken 
en al gebruikt hebben. 
5. Methodiek: Vragenlijst met differentiërende ant-
woordmogelijkheid. 
6. Rapportering: Uitvoerige grafische rapportering. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

3 6 0 °  C i r c l e  o f  F e e d b a c k  
 

1. Klasse: Organisatiedoorlichting 
2. Doelgroep: Medewerkers en leidinggevenden 
3. Doelstelling: Meten van de mate waarin de be-
trokkenen de nodige feedback krijgen. 
4. Achtergrond: De Circle of Feedback meet twee 
assen: de mate van 'Directive' en die van 'Supportive' 
feedback (sturing vs ondersteuning). En dit vanuit drie 
bronnen: feedback van superieuren, van collega's en 
vanuit zichzelf. Op die manier wordt ook de graad van 
self-management bij de betrokkenen gemeten. 
5. Methodiek: Vragenlijst die de zes combinatiefac-
toren in kaart brengt. 
6. Rapportering: Geanonimiseerde grafische rap-
portering over de procentuele verhouding van de zes 
combinatiefactoren.  
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

C l a r k e  O r g a n i s a t i o n a l  P o l i t i c s 
 

1. Klasse: Competentie- en persoonlijkheidstest 
2. Doelgroep: (Aanstaande) leidinggevenden, erva-
ren leidinggevenden en ervaren medewerkers 
3. Doelstelling: Bepalen van de ingesteldheid én van 
de aanwezige vaardigheden bij de betrokkenen ten 
aanzien van het gedaan krijgen ('Getting things done')
van dingen binnen hun organisatie.  
4. Achtergrond: Vanuit twee assen ('hoge versus la-
ge motivatie' en 'hoge versus lage competentie') wor-
den vier combinatieprofielen geschetst van proactieve 
versus reactieve ingesteldheden ten aanzien van het 
nemen van initiatieven en het bespelen van de interne 
politiek en geplogenheden van de organisatie daartoe. 
5. Methodiek: Praktijkgerelateerde vragenlijst. 
6. Rapportering: Uitgebreide grafische rapportering. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

C o m p l i a n t i e  -  c h e c k 
 

1. Klasse: Persoonlijkheidstest 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: Als eerste test in een batterij wordt 
mede via deze test uitgemaakt wat de graad is van so-
ciaal-wenselijk gedrag bij de betrokkenen. 
4. Achtergrond: Iedereen die een test invult, gist 
naar de 'juiste' of 'gewenste' antwoorden, ook als het 
een persoonlijkheidstest betreft waar geen 'goed' of 
'fout' bestaat. Deze vragenlijst meet de graad van soci-
aal-wenselijk gedrag bij de betrokkenen en indiceert 
daardoor in grote mate de betrouwbaarheid van de 
antwoorden op de andere vragenlijsten. 
5. Methodiek: Situationele vragenlijst. 
6. Rapportering: Grafische rapportering in stanines. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 
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C o n c e n t r a t i e  -  t e s t 
 

1. Klasse: Persoonlijkheids- en competentietest 
(maakt deel uit van de AROC-testbatterij - zie boven) 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: Meten van de graad van concentra-
tievermogen bij de betrokkenen. 
4. Achtergrond: Het vermogen om zich gedurende 
een langere tijd op een taak te kunnen concentreren 
is in zeer hoge mate correlerend met de resultaten en 
de kwaliteit van de uitgevoerde taak. 
5. Methodiek: Uitgebreide cijfertabel met verande-
rend patroon waarin koppels van cijfers moeten wor-
den gevonden die aan de opgelegde criteria beant-
woorden. 
6. Rapportering: Grafische rapportering in stanines 
(eventueel in combinatie met de AROC-testbatterij). 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

D D M M   &   D D M S 
( D i l e m m a  D e c i s i o n - M a k i n g ) 
 

1. Klasse: Persoonlijkheidstest 
2. Doelgroep: Leidinggevenden (DDMM - Manage-
ment) en commerciëlen (DDMS - Sales) 
3. Doelstelling: Meten van de persoonlijke stijl van 
de betrokkenen in functie-eigen dilemma-situaties. 
4. Achtergrond: De keuzes die betrokkenen maken 
in situaties waar geen juiste oplossing is, is zeer pre-
dictief voor hun persoonlijkheid, stijl en vermogen om 
met dichotome situaties om te gaan. Onderscheiden 
wordt de pragmatische, principiële en prudentiële stijl. 
5. Methodiek: Cases toegepast op leidinggevende 
(DDMM) of commerciële situaties (DDMS). 
6. Rapportering: Grafische rapportering met pro-
centuele verhouding van de drie stijlen. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

E y s e n c k  P e r s o n a l i t y  P r o f i l e 
 

1. Klasse: Persoonlijkheidstest 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: In kaart brengen van de persoonlijk-
heid van de betrokkenen. 
4. Achtergrond: Hans Eysenck is een van de meest 
vooraanstaande auteurs over persoonlijkheid en gere-
lateerde tests. Zijn Eysenck Personality Profile meet 
drie domeinen (extraversie, dominantie en stabiliteit) 
met daarin hun zeven facetten. Zeer relevant voor het 
beschrijven van de persoonlijkheid van (aanstaande) 
leidinggevende en commerciële medewerkers. 
5. Methodiek: Drie uitgebreide vragenlijsten met in-
gebouwde compliantiecheck. 
6. Rapportering: Grafische rapportering per domein 
en per facet, met scoring van de compliantiefactor. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

F a l s i f i c a t i e  -  t e s t 
 

1. Klasse: Competentietest (maakt deel uit van de 
AROC-testbatterij - zie boven) 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: Meten van het analytisch vermogen 
van de betrokkenen. 
4. Achtergrond: Het vermogen om te kunnen verifi-
eren ('Wat moet ik doen om aan te tonen dat deze 
stelling steeds waar is?') en te kunnen falsifiëren ('Wat 
moet ik doen om aan te tonen dat deze stelling min-
stens één keer niet opgaat?') is een belangrijke indica-
tor van intelligentie en analytisch denkvermogen. 
5. Methodiek: Stellingen die gerelateerd zijn aan 
steekkaarten met een onzichtbare achterkant. 
6. Rapportering: Scoring van het resultaat (eventu-
eel in combinatie met de AROC-testbatterij). 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

F o u t e n m a r g e - o n d e r - s t r e s s 
 

1. Klasse: Competentietest (maakt deel uit van de 
AROC-testbatterij - zie boven) 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: Meten van het vermogen van de be-
trokkenen om onder druk hun analytische, redeneer- 
en concentratievermogens te blijven aanspreken. 
4. Achtergrond: Onder stress maken mensen meer 
fouten dan in normale omstandigheden. Wat die 
stress veroorzaakt, kan heel uiteenlopend zijn. Deze 
test simuleert tijdsdruk, complexe opdrachten en 
ogenschijnlijk contradictorische informatie zodat de 
bedrijfsrealiteit zeer sterk wordt gesimuleerd. 
5. Methodiek: Schriftelijk af te nemen. 
6. Rapportering: Grafische scoring met stanines 
(eventueel in combinatie met de AROC-testbatterij). 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

G e z o n d - v e r s t a n d  t e s t 
 

1. Klasse: Competentietest (maakt deel uit van de 
AROC-testbatterij - zie boven) 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: Bepalen van de aanwezigheid van 
meta-analytische vaardigheden bij de betrokkenen. 
4. Achtergrond: Terwijl analytische vaardigheden 
ons het vermogen geven om patronen te herkennen, 
extrapolaties te maken en voorzichtige prognoses te 
doen, bepalen onze meta-analytische vaardigheden 
ons vermogen om ogenschijnlijke patronen te door-
prikken. 'Ogenschijnlijk' omdat ze redeneerfouten, on-
volledigheden of onjuistheden bevatten. 
5. Methodiek: Vragenlijst met multiple-choice. 
6. Rapportering: Grafisch scoring met stanines 
(eventueel in combinatie met de AROC-testbatterij). 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 
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G o l e m a n  E Q  t e s t 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Individuen, leidinggevenden en com-
merciëlen 
3. Doelstelling: Meten van de mate aan emotionele 
intelligentie bij de diverse betrokkenen. 
4. Achtergrond: Dat het EQ (emotioneel quotiënt) 
van de betrokkenen in een belangrijkere mate bij-
draagt tot hun succes en het slagen van hun projecten 
en doelstellingen dan hun IQ, is via studies  reeds 
overtuigend aangetoond. Het meten van dit EQ ge-
beurt door het gedrag te inventariseren van de be-
trokkenen in situaties die vragen om een hoge combi-
natie van wijsheid, tact en assertiviteit. 
5. Methodiek: Case-list 
6. Rapportering: Grafische scoring met stanines. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

360° Harrison Organisational Culture 
 

1. Klasse: Organisatiedoorlichting 
2. Doelgroep: Organisaties en afdelingen 
3. Doelstelling: Meten van de cultuur van de organi-
satie, c.q. afdeling, zoals die van bovenaf onbewust en 
vaak onbedoeld wordt doorgegeven. 
4. Achtergrond: De stijl van de oorspronkelijke lei-
ding bepaalt in grote mate de cultuur van de organisa-
tie. Harrison onderscheidt 'rolcultuur versus taakcul-
tuur' enerzijds en 'machtscultuur versus persoonscul-
tuur' anderzijds. 
5. Methodiek: Rondom-vragenlijst waarop de be-
trokken zowel aangeven 'was isst' als 'was soll'. 
6. Rapportering: Statistisch verwerkte grafische 
weergave van de vier cultuurstijlen; op aanvraag ook 
geanonimiseerde individuele rapportering. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

K e n n e d y  N e g o t i a t i o n  S t y l e 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Commerciële medewerkers en lei-
dinggevenden 
3. Doelstelling: Bepalen van zowel de onderhandel-
stijl van de betrokkenen als hun onderhandelvaardig-
heid in de praktijk. 
4. Achtergrond: Breder dan 'hard' versus 'zacht', 
onderscheidt Kennedy de 'geslepen stijl versus de na-
ieve' enerzijds en de 'lange-termijndenker versus de 
korte-termijndenker' anderzijds. Het ideaal ligt in het 
combineren van 'geslepenheid' met 'behoud en uit-
bouw van de professionele relatie op lange termijn'.  
5. Methodiek: Vragenlijst via realistische cases. 
6. Rapportering: Grafische rapportering van scores 
en stijlen. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

K o l b  L e a r n i n g  S t y l e s 
 

1. Klasse: Persoonlijkheids- en competentietest 
2. Doelgroep: Individuen, vaak met het oog op 
teambuilding - 'elkaar een spiegel voorhouden' - of bij 
selectie. 
3. Doelstelling: Bepalen van de leerstijl en de manier 
van assimileren van de betrokkenen. 
4. Achtergrond: De vier stappen die iedereen zet in 
een leerproces (concreet waarnemen, reflectief erva-
ren, abstract theoretiseren en actief experimenteren) 
worden hier gehanteerd als voorkeurstijlen. Deze test 
definieert de stijl waarmee iedere betrokkene nieuwe 
informatie opneemt, verwerkt en assimileert. 
5. Methodiek: Vragenlijst 
6. Rapportering: Grafische weergaven van de diver-
se scores en voorkeurstijlen. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

L a u s t e r  I Q 4  t e s t 
 

1. Klasse: Competentietest en intelligentietest 
(maakt deel uit van de AROC-testbatterij - zie boven) 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: Meten van het intelligentiequotiënt. 
4. Achtergrond: Ons intelligentieniveau is rechte-
venredig met ons vermogen om probleemsituaties in 
deelfacetten op te splitsen en patronen te herkennen. 
De Lauster IQ4 test onderscheidt verbale intelligentie, 
rekenkundige intelligentie, waarnemingsintelligentie en 
technische + ruimtelijke intelligentie. Capita selecta 
hiervan worden getest in functie van de opdracht en 
de taakomschrijving van de betrokkenen. 
5. Methodiek: Vraagstukken en vragenlijsten 
6. Rapportering: Grafische scoring per domein 
(eventueel in combinatie met de AROC-testbatterij). 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

L e a r y  S o c i a l  I n t e r a c t i o n 
 

1. Klasse: Competentie- en persoonlijkheidstest 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: Meten van de sociale vaardigheden 
en de opstelling van de betrokkenen in groepen. 
4. Achtergrond: De Leary Social Interaction is geba-
seerd op de vaststelling dat het zelfbeeld van de be-
trokkenen rechtevenredig hun manier van interactie 
met anderen bepaalt. Tegelijkertijd werd vastgesteld 
dat het gedrag van hun gesprekspartners complemen-
tair hierop zal zijn. M.a.w. wie het initiatief neemt, lokt 
als instinctieve reactie volgzaam gedrag uit bij zijn ge-
sprekspartners. En vice versa: wie zich eerder volg-
zaam opstelt, lokt bij anderen sturend gedrag uit. 
5. Methodiek: Specifieke vragenlijst 
6. Rapportering: Grafische scores met remediëring. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 
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M a n a g e m e n t   P - I - R 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Leidinggevenden 
3. Doelstelling: Meten van de competenties die ver-
eist zijn om een afdeling te kunnen leiden. 
4. Achtergrond: Naast het vermogen om te kunnen 
leidinggeven aan mensen ('People') in al hun psycholo-
gische diversiteit en hun nood aan situationeel ver-
schillende 'harde' en 'zachte' aanpakken, meten we 
hier ook de capaciteit van de betrokkenen om accu-
raat informatie te verwerken ('Information') en effici-
ent met de beschikbare financiële en andere middelen 
('Resources') om te gaan. 
5. Methodiek: Uiterst realistische cases per domein. 
6. Rapportering: Uitvoerige grafische rapportering 
per domein en deelfacet (22 in totaal). 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

M a s l o w  B a s i c  N e e d s 
 

1. Klasse: Persoonlijkheids- en motivatietest 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: Vaststellen van de basisbehoeften 
van de betrokkenen. 
4. Achtergrond: De behoeftepiramide van Maslow 
onderscheidt vier relevante 'basic needs': de nood aan 
zekerheid, aanvaarding (sociaal contact), erkenning 
(imago en prestige) en realisatie (resultaten en eind-
doelstellingen bereiken, meerwaarde realiseren). 
Door te schetsen in welke verhouding deze aanwezig 
zijn bij de diverse betrokkenen, kan in functie van hun 
flow-in, flow-through en flow-out ingespeeld worden 
op deze 'triggers' bij de diverse betrokkenen. 
5. Methodiek: Vragenlijst in derde persoonsvorm. 
6. Rapportering: Grafische scoring en situering. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

MBTI (Myers-Br iggs  Type Indicator) 
 

1. Klasse: Persoonlijkheidstest 
2. Doelgroep: Individuen en afdelingen met het oog 
op teambuilding en groepssamenstelling. 
3. Doelstelling: In kaart brengen van de persoonlijk-
heid van de betrokkenen volgens Carl Gustav Jung. 
4. Achtergrond: De MBTI typeert iedere betrokke-
ne op vier criteria die op hun beurt de 16 types vol-
gens Jung vormen. Deze typologie is omwille van zijn 
herkenbaarheid en uitgebreide schriftelijke rapporte-
ring uitermate geschikt voor teambuilding en 'elkaar 
de spiegel voorhouden'. 
5. Methodiek: Gepersonaliseerde vragenlijst. 
6. Rapportering: Grafische weergave en optioneel 
uitgebreide individuele schriftelijke profielschets. 
7. Honorarium: 75,- / testafname (excl. uitgebreide 
individuele schriftelijke profielschets). 

M c G r e g o r  T h e o r y  X - Y 
 

1. Klasse: Persoonlijkheids- en competentietest 
2. Doelgroep: Elke leidinggevende op ieder niveau 
3. Doelstelling: Blootleggen van de ongecontroleer-
de vooronderstellingen van de betrokkenen over het 
menselijk gedrag in organisaties en de aangewezen 
middelen om hun medewerkers daartoe te motiveren. 
4. Achtergrond: McGregor onderscheidt twee prin-
cipes: Theory X ('De mens is van nature lui en moet 
derhalve door zijn managers worden aangespoord') en 
Theory Y ('Mensen willen van nature een hoogstaand 
product afleveren, maar worden hiervan weerhouden 
door de omstandigheden; het is bijgevolg de taak van 
de manager om deze omstandigheden te scheppen'). 
5. Methodiek: Gedifferentieerde stellingen. 
6. Rapportering: Grafische scoring met uitleg. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

M E I S   ( M u l t i f a c t o r  E m o t i o n a l 
I n t e l l i g e n c e  S c a l e  f o r  E u r o p e ) 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Individuen, commerciëlen, leidingge-
venden... 
3. Doelstelling: Meten van de competenties van de 
betrokkenen die hun emotionele intelligentie bepalen. 
4. Achtergrond: EI of EQ bestaat uit vier compo-
nenten: herkennen en reguleren van de eigen emoties 
enerzijds én herkennen en helpen reguleren van de 
emoties van de gesprekspartner(s) anderzijds. Dit is 
dus een uitermate doorslaggevende competentie voor 
iedere leidinggevende of commerciële medewerker. 
5. Methodiek: Uitgebreide case-list. 
6. Rapportering: Grafische scoring met uitgebreide 
achtergrond over de diverse scores en competenties. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

M o t i v a t i e  -  t e s t 
 

1. Klasse: Persoonlijkheids- en motivatietest 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: Inventariseren van de professionele 
voorkeuren en uitvalsmogelijkheden van de betrokke-
nen; toepasselijk in situaties van flow-in, flow-through 
en flow-out. 
4. Achtergrond: De motivatietest meet de interesse 
en gefaseerde prioritaire voorkeuren van de betrok-
kenen op zeven domeinen en komt zo tot de verhou-
dingsgewijze beschrijving van de professionele voor-
keuren en interessegebieden. Van grote toepassing bij 
rekrutering en in- of externe relocatie. 
5. Methodiek: Eliminerende vragenlijst. 
6. Rapportering: Grafische situering met gepersona-
liseerde feedback. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 
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M u r r a y  M a n i f e s t  N e e d s 
 

1. Klasse: Persoonlijkheids- en motivatietest 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: Beschrijven van de drijfveren van de 
betrokkenen, vaak met het oog op hun aanwerving of 
in- of externe relocatie. 
4. Achtergrond: Murray richt zich - in sterkere ma-
te dan Maslow - op de professionele noden en be-
hoeften van de betrokkenen. Zijn 'manifest needs' 
schetsen dan ook de voorkeuren qua werkstijl van de 
betrokkenen en de omstandigheden waaraan moet 
worden voldaan om hen optimaal te laten produceren 
en een nieuwe taak op zich te laten nemen. 
5. Methodiek: Zeer gerichte vragenlijst. 
6. Rapportering: Grafische scoring van de diverse 
noden en professionele criteria van de betrokkenen. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

N a u w k e u r i g h e i d s t e s t 
 

1. Klasse: Competentietest (maakt deel uit van de 
AROC-testbatterij - zie boven) 
2. Doelgroep: Individuen, administratieve medewer-
kers, logistieke medewerkers, commerciëlen... 
3. Doelstelling: Meten van de mate waarin de be-
trokkenen nauwkeurig en foutloos kunnen werken. 
4. Achtergrond: Nauwkeurig werken vereist een 
nuchtere ingesteldheid, zelfcontrole, een scherpe blik 
en een sterk concentratie- en uithoudingsvermogen. 
In deze test wordt uitgemaakt of de betrokkenen op 
een gestructureerde en consequente manier de con-
trole kunnen uitvoeren over diverse eindresultaten. 
5. Methodiek: Observatietest. 
6. Rapportering: Grafische scoring (eventueel in 
combinatie met de AROC-testbatterij). 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

360° Nelson & Burns Learning Organisation 
 

1. Klasse: Organisatiedoorlichting 
2. Doelgroep: Medewerkers en leidinggevenden 
3. Doelstelling: In kaart brengen van het lerend ver-
mogen van de organisatie. 
4. Achtergrond: De 'lerende organisatie' kent 'single 
loop' en 'double loop learning'. In de eerste vorm 
maakt de organisatie - i.e. de medewerkers en hun lei-
dinggevenden - fouten en herstelt ze, gebruikmakend 
van dezelfde middelen en redeneringen als de eerste 
keer. In de tweede vorm worden de middelen, a pri-
ori's, veronderstellingen en redeneringen zelf in vraag 
gesteld alvorens naar een nieuwe oplossing te zoeken.  
5. Methodiek: Situationele vragenlijsten die de diver-
se niveaus afchecken van 'lerende-organisatie-zijn'. 
6. Rapportering: Grafische situering met feedback 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

N e o  P I - R    &    N e o  F F I  
 

1. Klasse: Persoonlijkheidstest 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: In kaart brengen van het persoon-
lijkheidsprofiel van de betrokkenen. 
4. Achtergrond: Er heerst onder psychologen een 
ruime  consensus over het feit dat de vijf domeinen 
van deze 'Big Five Personality Test' met hun 30 subfa-
cetten op een uiterst exacte en nauwkeurige manier 
iemands persoonlijkheid beschrijven. Na de twee do-
meinen van Hippocrates, de drie van Eysenck en de 
vier van Jung (MBTI) vormen nu de Neo PI-R en de 
Neo FFI dé norm op het vlak van profielbeschrijving. 
5. Methodiek: Vragenlijst in functie van het analy-
tisch niveau van de betrokkenen (PI-R vs FFI). 
6. Rapportering: Grafische scoring met stanines 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

PONS (Pofile Of Nonverbal Sensitivity) 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Leidinggevenden, commerciëlen... 
3. Doelstelling: Meten van het vermogen van de be-
trokkenen om de non-verbale signalen van hun ge-
sprekspartners correct te interpreteren. 
4. Achtergrond: Gedurende een onderhoud van 30 
minuten zenden beide gesprekspartners ongeveer 800 
non-verbale boodschappen uit, waarvan het meren-
deel onbewust wordt uitgezonden én onbewust geïn-
terpreteerd. Het is evenwel de opdracht van de pro-
fessionele communicator, people of account manager 
om dit extra communicatiekanaal bewust te benutten.  
5. Methodiek: 47 minuten-lopende videocompilatie 
van 220 genummerde geluids- en beeldfragmenten. 
6. Rapportering: Grafische scoring met stanines. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

P r e s t a t i e  -  o n d e r z o e k 
 

1. Klasse: Persoonlijkheidstest 
2. Doelgroep: Individuen met het oog op coaching 
3. Doelstelling: In kaart brengen van de professione-
le werkstijl en voorkeuren van de betrokkenen. 
4. Achtergrond: Het achterliggende concept van het 
Prestatie-onderzoek is de D.I.S.C. waarbij de betrok-
kenen worden ingeschaald op dominantie in professi-
onele situaties, initiatief nemen, sociabiliteit en consci-
entieusheid (plichtsbewustzijn). Bijkomend bij dit on-
derzoek is de factor 'motivatie-energie' (mate van self-
starting, drive, leiding nemen en sterke wil). 
5. Methodiek: Gerichte vragenlijst op vaksituaties. 
6. Rapportering: Zeer uitgebreide schriftelijke rap-
portering (11 pagina's) in de vorm van concreet coa-
chingadvies voor de managers van de betrokkenen. 
7. Honorarium: 175,- / testafname (Tarif Pro-). 
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P r o f i e l  -  o n d e r z o e k 
 

1. Klasse: Zeer uitgebreide geïntegreerde persoon-
lijkheids- en competetentie-testbatterij 
2. Doelgroep: Individuen met het oog op selectie 
3. Doelstelling: In kaart brengen van de persoonlijk-
heid, motivatie en competenties van de betrokkenen. 
4. Achtergrond: Het Profielonderzoek beantwoordt 
de vragen 'Past hij? Wil hij? en Kan hij?' via zeer ge-
richte vragenlijsten, praktijkcases en vraagstukken en 
integreert zes tests in één testbatterij. De rapporte-
ring brengt de diverse testresultaten samen in één 
overzichtelijk geheel en uitgebreid schriftelijk advies. 
5. Methodiek: (zie boven) 
6. Rapportering: Zeer uitgebreide rapportering van 
14 pagina's, inclusief op deze specifieke betrokkenen 
gerichte interviewvragen! 
7. Honorarium: 275,- / testafname (Tarif Pro+) 

PPP  (Profess ional  Priori t ies  Prof i le) 
 

1. Klasse: Persoonlijkheidstest 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: Zichtbaar maken van de prioriteiten 
van de betrokkenen in professionele situaties. 
4. Achtergrond: In dilemma's komt onze ware aard 
naar boven, wanneer we worden gedwongen tot een 
keuze en compromissen onmogelijk zijn. Op die mo-
menten tonen de betrokkenen ook de verhouding 
tussen hun 'basic priorities' (veiligheid, gezin en fami-
lie), 'business priorities' (zakelijke verantwoordelijk-
heid, doelstellingen realiseren en professionele enga-
gementen naleven) en 'global priorities' (maatschappe-
lijk welzijn, sociale bewogenheid, algemeen goed). 
5. Methodiek: Case-list met multiple choice. 
6. Rapportering: Grafische scoring met proporties. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

QHR  (Quinn Human Resources Profile) 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Human Resources Managers 
3. Doelstelling: Meten van de HR-competenties en 
HR-stijl van de betrokkenen in professionele situaties. 
4. Achtergrond: Quinn zet de competenties van de 
HRM uit op een circumplex met twee assen: 'interne 
versus externe focus' enerzijds en 'locale versus glo-
bale competenties' anderzijds. Zo verkrijgt hij een 
beeld van de 4 stijlen van de HR-Manager op het vlak 
van 'flow-in & recruitment', 'public relations' (sociale 
partners, netwerking & media), 'administration & or-
ganisation' en 'strategic planning'. En destilleert hieruit 
8 HR-rollen en 24 HR-vaardigheden en competenties.  
5. Methodiek: Zeer praktijkgerichte vragenlijst. 
6. Rapportering: Grafische feedback / competentie. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

Q 4 S   ( Q u i n n  f o r  S a l e s ) 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Account Managers, Sales Reps, com-
merciële binnendienstmedewerkers en hun managers 
3. Doelstelling: Meten van de sales-competenties en 
-stijl van de betrokkenen in professionele situaties. 
4. Achtergrond: Quinn zet hier de competenties 
van de commerciële medewerker uit op twee assen: 
'interne versus externe focus' enerzijds en 'locale ver-
sus globale competenties' anderzijds. Zo verkrijgt hij 
een beeld van de 4 stijlen van de betrokkenen op het 
vlak van 'face-toface salesmanship', 'account manage-
ment', 'adminstration & organisation' en 'strategic 
planning', met hun 8 rollen en 24 sales-competenties. 
5. Methodiek: Zeer praktijkgeënte vragenlijst. 
6. Rapportering: Grafische feedback / competentie. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

Q L P  ( Q u i n n  L e a d e r s h i p  P r o f i l e ) 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Startende en ervaren leidinggevenden 
op ieder niveau van de organisatie 
3. Doelstelling: Meten van de leidinggevende en or-
ganisatorische competenties van de betrokkenen. 
4. Achtergrond: Quinn zet de competenties van ie-
dere leidinggevende uit op twee assen: 'interne versus 
externe focus' enerzijds en 'centraal versus decentraal 
beleid' anderzijds. Zo verkrijgt hij een beeld van hun 4 
leiderschapsstijlen op het vlak van 'rationele besluit-
vorming', 'people management', 'opzetten en beheer 
van interne processen & procedures' en 'innoveren & 
katalyseren', met hun 8 rollen en 24 competenties. 
5. Methodiek: Zeer praktijkgerichte vragenlijst. 
6. Rapportering: Grafische feedback / competentie. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

Q u i n n - B u l m e r  E m p a t h y  T e s t 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Leidinggevenden en commerciëlen 
3. Doelstelling: Meten van het empathisch vermo-
gen van de betrokkenen. 
4. Achtergrond: Een van de vaardigheden van een 
goed leidinggevende of commercieel medewerker is 
het vermogen om tussen de regels te kunnen luiste-
ren. De Quinn-Bulmer Empathy test is gericht op het 
meten van dit destillatievermogen van de betrokkenen 
in zowel professionele situaties als in situaties waar 
het meer de persoonlijke problemen en omstandighe-
den van de gesprekspartner, klant, medewerker be-
treft. 
5. Methodiek: Vragenlijst met multiple-choice lijst. 
6. Rapportering: Grafisch scoring. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 
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3 6 0 °  R e d d i n  O r g a n i s a t i o n a l  F i t 
 

1. Klasse: Organisatie- en afdelingsdoorlichting 
2. Doelgroep: Medewerkers op elk niveau in de af-
deling, c.q. organisatie, én hun leidinggevenden. 
3. Doelstelling: De '360° Organisational Fit' van 
Reddin meet de aansluiting van iedere betrokkene bij  
zijn of haar afdeling, organisatie en superieuren. 
4. Achtergrond: Onder het motto dat 'tevreden 
koeien meer melk geven' is er in de jaren 80' een re-
sem aan motivatie- en tevredenheidsenquêtes ont-
staan. Deze van Reddin is daarvan het meest geënt op 
het bedrijfsleven. Doordat iedere medewerker be-
vraagd wordt over ieder aspect van de organisatie, 
kunnen we spreken van een echte 360° evaluatie. 
5. Methodiek: All-round enquête. 
6. Rapportering: Geanonimiseerde feedback. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

R e d d i n  C h a n g e  M a n a g e r 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Leidinggevenden 
3. Doelstelling: Meten van de competenties, inzich-
ten en de vaardigheden van de betrokkenen in het ini-
tiëren en het begeleiden van veranderingsprocessen. 
4. Achtergrond: Inzicht in de denkstijl van mede-
werkers die het onderwerp zijn van een veranderings-
proces, helpt om als manager de juiste weg te kiezen. 
Weerstand kan vaak worden vermeden en - als het 
toch ontstaat - kan er verstandig of onverstandig mee 
worden omgegaan. Deze test meet de beschikbare 
competenties daartoe bij de diverse betrokkenen en 
vergelijkt die met een ruime normgroep. 
5. Methodiek: Case-list. 
6. Rapportering: Grafische scoring met stanines. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

R e d d i n  C o a c h i n g  S t y l e 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Leidinggevenden 
3. Doelstelling: Meten van de inzichten en de vaar-
digheden van de betrokken leidinggevenden in het 
coachen van hun medewerkers. 
4. Achtergrond: Reddin is sterk in het blootleggen 
en het inventariseren van de inzichten, ideeën, voor-
onderstellingen en axioma's die het handelen van ma-
nagers voorafgaan. Deze vaak ongecontroleerde ver-
onderstellingen bepalen immers voor 99% de stijl van 
de manager. Door deze te ontdekken kunnen foute 
aanwervingen worden vermeden of toegespitste trai-
ningtrajecten worden uitgeschreven. 
5. Methodiek: Case-list. 
6. Rapportering: Grafische scoring met stanines. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

R e d d i n  C o m m u n i c a t i o n  S k i l l s 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Commerciëlen en leidinggevenden 
3. Doelstelling: Meten van de communicatieve com-
petenties van alle betrokkenen. 
4. Achtergrond: Het belang van de vaardigheid om 
goed te kunnen communiceren, hoeft niet meer te 
worden aangetoond. Actief luisteren, correct horen, 
precies verwerken, adequaat interpreteren en to-the-
point reageren zijn vaardigheden waarover iedere me-
dewerker en manager moet beschikken. Deze test 
van Reddin meet zowel de opvattingen van de betrok-
kenen over communicatie als hun concrete vaardighe-
den inzake verbale en non-verbale communicatie. 
5. Methodiek: Case-list. 
6. Rapportering: Grafische scoring met stanines. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

R e d d i n  C o m m u n i c a t i o n  S t y l e 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Leidinggevenden op alle niveaus 
3. Doelstelling: Meten van de onderliggende inzich-
ten en a priori's van de betrokkenen met betrekking 
tot het communiceren met medewerkers. 
4. Achtergrond: De persoonlijke stijl van de leiding-
gevende stuurt rechtevenredig zijn gedrag aan. De in-
zichten en percepties van de betrokkenen over het 
omgaan met hun medewerkers uiten zich recht-
streeks in hun handelen. Deze stijltest meet dan ook 
de ideeën en de principes van de betrokkenen over 
hoe voor hen een efficiënte communicatie met mede-
werkers eruit moet zien en geeft deze grafisch weer.  
5. Methodiek: Case-list. 
6. Rapportering: Grafische scoring met stanines. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

R e d d i n  I n t e r p e r s o n a l  R e l a t i o n s 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Leidinggevenden op alle niveaus 
3. Doelstelling: Inventariseren van de leidende per-
cepties van de betrokkenen met betrekking tot de 
persoonlijkheid en drijfveren van hun medewerkers. 
4. Achtergrond: Vanuit een sterke parallel met de 
Theory X-Y van McGregor, gaat Reddin hier na wat 
de predispositie is van de betrokkenen ten aanzien 
van 'medewerkers in het algemeen'. Stellingen als 
'Medewerkers zijn van nature...' komen hier aan bod 
en geven ondubbelzinnig en met een uiterst hoge pre-
dictieve validiteit weer hoe de betrokkenen zullen 
handelen in betreffende situaties. 
5. Methodiek: Case-list. 
6. Rapportering: Grafische scoring met stanines. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 
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R e d d i n  S e l f - F u l f i l l m e n t 
 

1. Klasse: Persoonlijkheids- en motivatietest 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: In kaart brengen van de drijfveren, 
persoonlijke en professionele noden en behoeften van 
de betrokkenen. 
4. Achtergrond: Maslow's behoeftenpiramide gaf de 
aanzet tot deze inventarisatie van de werkomstandig-
heden waarin de betrokkenen het meest productief 
zijn. Waaraan moet een opdracht voldoen om motive-
rend te zijn? Welke stijl van leidinggevend is aangewe-
zen? Moet alles per se financieel worden beloond of 
kan het ook anders? Deze Self-Fulfillment test van 
Reddin brengt dit per medewerker in kaart. 
5. Methodiek: Vragenlijst. 
6. Rapportering: Grafische scoring per domein. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

S a l e s  I n d i c a t o r 
 

1. Klasse: Persoonlijkheids- en competentietest 
2. Doelgroep: Commerciële medewerkers op ieder 
niveau en in iedere fase van hun carrière; zowel met 
het oog op aanwerving als training of coaching. 
3. Doelstelling: Meten van de basisvoorwaarden om 
een goede verkoper te zijn of te kunnen worden. 
4. Achtergrond: 'First we hire personality, then we 
train skills.' De persoonlijkheid en de drijfveren van de 
verkoper bepalen in overheersende mate zijn succes. 
Competitief, zelfstartend, volhardend, energiek en ge-
dreven worden door resultaten... zijn onder andere 
de domeinen die deze Sales Indicator meet. 
5. Methodiek: Uitgebreide vragenlijst. 
6. Rapportering: Zeer uitgebreide schriftelijke rap-
portering (7 pagina's) in de vorm van concreet advies. 
7. Honorarium: 175,- / testafname (Tarif Pro-). 

S a l e s  M a n a g e m e n t  T e s t 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Commerciële leidinggevenden, com-
merciële directie, sales managers, district managers... 
3. Doelstelling: Meten van de competenties die ver-
eist zijn om een commerciële afdeling met het oog op 
het controleren van alle parameters te runnen. 
4. Achtergrond: Vaak zijn commerciële leidingge-
venden succesvolle ex-verkopers. In hun rol van sales 
manager worden evenwel aanvullende competenties 
geëist. De Sales Management Test meet daarom zo-
wel het vermogen tot 'cost control', 'people manage-
ment', invoeren en opvolgen van 'rules & regulations', 
'performance evaluation' als 'recruitment & retention'. 
5. Methodiek: Realistische praktijkcases. 
6. Rapportering: Grafische scoring van de domeinen 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

S o c i o S t y l e  S e l f - I m a g e 
 

1. Klasse: Persoonlijkheidstest 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: In kaart brengen van relevante 'per-
sonality traits' en sociale vaardigheden van de betrok-
kenen zoals zij die zelf ervaren. 
4. Achtergrond: Dit is bewust een zelfperceptietest 
waarbij de betrokkenen aangeven hoe zij zichzelf erva-
ren op het vlak van tempo (snelheid van handelen), af-
stand (graad van sociale interactie), basisbehoefte, em-
pathisch vermogen en versatiliteit (aanpassingsvermo-
gen). Deze zelfperceptie wordt vervolgens vergeleken 
met de andere testscores om te bepalen of de be-
trokkenen over een evenwichtig zelfbeeld beschikken. 
5. Methodiek: Differentiërende vragenlijst. 
6. Rapportering: Grafische scoring per domein. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

3 6 0 °  S o c i o S t y l e  Q u e s t i o n n a i r e 
 

1. Klasse: 360° Persoonlijkheidsperceptie-enquête 
2. Doelgroep: Collega's, superieuren en - indien van 
toepassing - medewerkers van de betrokkenen. 
3. Doelstelling: In kaart brengen hoe de betrokke-
nen worden ervaren door de mensen met wie ze da-
gelijks te maken hebben. Deze vorm van 'elkaar de 
spiegel voorhouden' staat vaak aan het begin van een 
gezamenlijk training- of individueel coachingtraject.  
4. Achtergrond: Op vijf assen wordt weergegeven 
hoe de betrokkenen worden ervaren door hun direc-
te omgeving. Dit heeft vaak een louterend effect en 
zet de betrokkenen met beide voeten op de grond. 
5. Methodiek: Vijf anonieme vragenlijsten worden 
per betrokkene uitgedeeld en statistisch verwerkt. 
6. Rapportering: Grafische rapportering per domein 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

3 6 0 °  T E A M  A n a l y s i s 
 

1. Klasse: Organisatiedoorlichting 
2. Doelgroep: Afdelingen en organisaties 
3. Doelstelling: Bepalen van de mate waarin mede-
werkers overeenkomen met hun huidige baas. 
4. Achtergrond: Persoonlijkheden kunnen comple-
mentair zijn of totaal verschillend. Maar - zoals het 
spreekwoord zegt - zelfs 'opposites attract'. Het is pas 
wanneer de stijl van de medewerker haaks staat op 
die van zijn leidinggevende - of vice versa - dat er con-
flicten rijzen. De 360° Team Analysis onderscheidt 
winnende teams, verliezende teams en veranderlijke 
teams, afhankelijk van de mate waarin de mix van bei-
der stijlen constructief of destructief zal zijn. 
5. Methodiek: Uitgebreide case-list. 
6. Rapportering: Uitgebreide schriftelijke feedback 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 
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Thomas-Kilmann Conflict Management 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Individuen, commerciëlen en leiding-
gevenden 
3. Doelstelling: In kaart brengen van de voorkeurs-
stijl van de betrokkenen in conflictsituaties. 
4. Achtergrond: Uitgaande van de 'fight' of 'flight' 
extremen, hebben Thomas en Kilmann vijf nuances 
uitgewerkt die zich situeren op twee assen, gaande 
van extreme 'nadruk op het resultaat' tot extreme 
'nadruk op het behoud van de relatie'. Zij onderschei-
den hierbinnen de 'competing', 'collaborating', 
'avoiding', 'accommodating' en 'compromising style'. 
5. Methodiek: Case-list. 
6. Rapportering: Grafische scoring en schriftelijke-
feedback per stijl. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

T i m e  &  S e l f - M a n a g e r 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: In kaart brengen van het vermogen 
van de betrokkenen om hun tijd en beschikbare mid-
delen op een efficiënte manier te beheren. 
4. Achtergrond: De Time Manager-trainingen van 
de eerste generatie zijn ondertussen achterhaald. De 
tweede generatie trainingen rond deze items legt  veel 
meer de nadruk op self-management. Deze test gaat 
daarom na wat het vermogen is van de betrokkenen 
'to manage self', 'manage tasks' en 'manage others'. De 
competentie om deze drie te beheren, bepaalt in gro-
te mate de efficiëntie van de betrokkenen. 
5. Methodiek: Zeer realistische vragenlijst. 
6. Rapportering: Grafische scoring per domein. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

T K I M  ( T a c i t  K n o w l e d g e 
I n v e n t o r y  f o r  M a n a g e r s ) 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Leidinggevenden op ieder niveau 
3. Doelstelling: Meten van de competenties van de 
betrokkenen in diverse situaties. 
4. Achtergrond: De 'tacit knowledge' van een lei-
dinggevende is zijn onderscheidend vermogen om in 
gelijke situaties gelijk te handelen en in verschillende 
situaties verschillend te handelen. Onderscheid wordt 
gemaakt tussen zijn 'local tacit knowledge' in dagelijk-
se situaties (short term execution) en zijn 'global tacit 
knowledge' als tactisch of zelfs strategisch denker 
(long term consolidation). 
5. Methodiek: Zeer realistische case-list. 
6. Rapportering: Grafische scoring per domein. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

T K I S  ( T a c i t  K n o w l e d g e 
I n v e n t o r y  f o r  S a l e s ) 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Commerciële medewerkers op ieder 
niveau en in iedere fase van hun loopbaan. 
3. Doelstelling: Meten van het vermogen van de be-
trokkenen om zowel in face-to-face situaties als als 
planmatig denker successen te oogsten. 
4. Achtergrond: Via enerzijds de externe normering 
van worldwide16.000 succesvolle commerciëlen en 
anderzijds de interne normering door uw sales mana-
gement in overleg met ons, worden de competenties 
van uw commerciëlen als overtuigende communicator 
én als planmatig organisator zeer exact gemeten. 
5. Methodiek: Zeer realistische case-list. 
6. Rapportering: Grafische scoring per domein. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

3 6 0 °  U p w a r d  F e e d b a c k 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Commerciële leidinggevenden 
3. Doelstelling: In kaart brengen van de coaching-
competenties van de commercieel leidinggevenden. 
4. Achtergrond: Bij het coachen van commerciële 
medewerkers worden veel fouten gemaakt. Over de 
rol en meerwaarde van de commerciële verantwoor-
delijke als coach bestaan evenveel misverstanden als  
boeken over het onderwerp. Vanuit de medewerkers 
wordt hier op een anonieme manier feedback gegeven 
over de aanpak, voorbereiding, manier van feedback 
geven, houding tijdens het klantgesprek en opvolging 
van de gemaakte afspraken door de betrokkenen. 
5. Methodiek: Uitvoerige vragenlijst. 
6. Rapportering: Grafische scoring van 21 domeinen 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 

W i s d o m  Q u e s t i o n n a i r e 
 

1. Klasse: Competentietest 
2. Doelgroep: Individuen 
3. Doelstelling: Achterhalen van de graad van matu-
riteit en wijsheid van de betrokkenen. 
4. Achtergrond: IQ-tests meten onze analytische, 
en EQ-tests onze sociale vaardigheden. Beide zijn 
hoog-predictief voor onze slaagkansen in welomschre-
ven functies. Maar minstens even doorslaggevend 
voor het algehele succes is de wijsheid die de betrok-
kenen tentoonspreiden in hun uitspraken en beslissin-
gen. Het vermogen om het grotere geheel te blijven 
zien, zich te kunnen inleven in ieders situatie en te 
kunnen relativeren geeft hier de doorslag. 
5. Methodiek: Situationele vragenlijst. 
6. Rapportering: Scoring en feedback. 
7. Honorarium: 75,- / testafname. 
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GEDRAGSREGELS VOOR 
ARBEIDS- EN SELECTIEPSYCHOLOGEN 

Syntex & Endeavour nv/sa hanteert bij zijn tussenkomsten de 
gedragscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen 
inzake discretie en geldigheid. Onderstaande voorschriften 
vormen het fundament van deze beroepsethiek, vastgelegd in 
Beroepsethiek voor Psychologen, N.I.P., 1993. Dit hanteert 
de term 'consultant' met betrekking tot de bevoegde Syntex-
medewerker, 'opdrachtgever' is de cliënt op wiens aanvraag 
de prestaties gebeuren en 'betrokkene' heeft betrekking op 
de persoon op wie de opdracht van toepassing is. 
 
 
1. Algemene regels 
  
1.1. Vertrouwelijkheid 
 
• De consultant brengt geen gegevens naar buiten zonder 

voorafgaand overleg. 
• Bij het aangaan van een opdracht bespreekt de consultant 

met opdrachtgever en overige betrokkenen welke gege-
vens als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd. 

• Wanneer de consultant in het kader van zijn werk gege-
vens inbrengt in een interdisciplinair team, is daarvoor de 
instemming van de betrokkenen nodig. 

 
1.2. Vertrouwensrelatie 
 
• Bij het aangaan van een assessment-, training-, of coachin-

grelatie treedt de consultant in een vertrouwensrelatie 
met personen of groepen waarin de geheimhoudingsplicht 
en een verschoningsrecht besloten ligt met betrekking tot 
als vertrouwelijk beschouwde gegevens. 

• De consultant mag deze vertrouwensrelatie niet schaden. 
  
1.3. Aanvaardbaarheid 
 
• De consultant moet zijn deontologie kunnen waarmaken. 
• Alvorens een opdracht te aanvaarden, zal de consultant er 

zich dan ook van vergewissen dat de voorwaarden gescha-
pen zijn die hem in staat stellen om zich tegenover op-
drachtgever en alle daarbij direct of indirect betrokkenen 
overeenkomstig de beroepscode te gedragen. 

• Wanneer het gaat om de samenwerking met andere in- of 
externe adviseurs is de consultant verplicht maatregelen te 
treffen om ervoor te zorgen dat in overleg zodanige af-
spraken worden gemaakt dat de toepassing wordt gega-
randeerd van wat in de beroepscode - en in de nadere uit-
werking daarvan in deze gedragsregels - is neergelegd. 

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

2. Regels bij het aangaan van de professionele relatie 
  
2.1. Instemming van de betrokkenen 
 
• De medewerking van de betrokkenen dient te berusten op 

overleg en vrijwilligheid. 
• Het is niet geoorloofd personen aan een assessment of 

testing te laten deelnemen zonder hun instemming. 
• Het deelnemen aan een individuele assessment in het ka-

der van opleiding, training, vorming of een selectie- of pro-
motieprocedure wordt geacht te geschieden met implicie-
te instemming. Voorwaarde daartoe is dat de betrokkene 
duidelijk is gemaakt waaruit deze assessment bestaat. 

• Voor de uitvoering van een collectieve assessment van or-
ganisaties of groepen is instemming van de betrokkenen of 
representatieve vertegenwoordigers vereist. 

• De consultant erkent het recht van elke betrokkene om 
op welk tijdstip dan ook zijn medewerking aan de asses-
sment, training of coaching op te zeggen. 

• De consultant bespreekt evenwel met de betrokkene de 
mogelijke consequenties van zijn weigering voor diens re-
latie tot de opdrachtgever. 

 
2.2. Introductie 
 
• De betrokkenen hebben, wanneer hun medewerking 

wordt gevraagd, het recht te weten wat dit voor hen in-
houdt en wat het resultaat is waaraan zij hebben bijgedra-
gen. 

• De 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 
henzelf en de opdrachtgever. 

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

 
2.3. Zorgvuldigheid 
 
• Het aanvaarden van een opdrachtrelatie verplicht de con-

sultant tot de grootste zorgvuldigheid waar het gaat om in-
formatieverstrekking, rapportering en advisering met be-
trekking tot de positie van personen met wie de consul-
tant reeds een professionele relatie heeft of heeft gehad. 
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3. Regels tijdens de duur van de professionele relatie 
  
3.1. Methodiek 
 
• Bij het aangaan van een professionele relatie zal de consul-

tant maatregelen treffen die hem in staat stellen psychische 
schade die personen zouden kunnen ondervinden tijdig te 
herkennen en hen daartegen te beschermen. 

• De consultant zal zich in zijn handelen onthouden van dis-
criminatie en onnodige aantasting van de privé-sfeer. 

• Bij gebruik van assessment-, training-, of coachingmetho-
den onthoudt de consultant zich van het wekken van on-
juiste verwachtingen over wat hij met zijn activiteiten be-
oogt. Hij zal ter zake levende onjuiste verwachtingen be-
strijden. 

 
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 consultant heeft het recht vertrouwelijke informatie in 
geanonimiseerde vorm te bespreken met vakgenoten. 

• Ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever   
en de betrokkenen dienen voor hen specifieke gegevens - 
tenzij anders is afgesproken - zodanig te worden gepresen-
teerd dat de herkomst niet meer herkenbaar is. 

 
4. Rapportering 
  
4.1. Recht op informatie 
 
• Ieder die met een consultant een professionele relatie aan-

gaat, heeft het recht geïnformeerd te worden over de re-
sultaten daarvan. 

• De betrokkene heeft het recht van de consultant de in-
houd en het resultaat te vernemen van een op hem per-
soonlijk betrekking hebbende assessment, training of coa-
ching. 

• Dit kan geschieden in een voor de betrokkene 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 be-
trokkene daarom verzoekt, kan hem een kopie van het 
rapport ter hand worden gesteld. De consultant is hiertoe 
evenwel geenszins verplicht. 

 
4.2. Vertrouwelijkheid 
 
• De consultant dient maatregelen te treffen ter voorkoming 

van inzage door anderen. Hij dient zijn opdrachtgever en 
overige betrokkenen te houden aan grote zorgvuldigheid. 

• De consultant zal nimmer aan nieuwe opdrachtgevers ko-
pieën van eerder uitgebrachte rapporten verstrekken. Hij 
wijst eveneens de opdrachtgever op het ontoelaatbare 
hiervan. 

• De op punt van vertrouwelijkheid met opdrachtgever 
en/of betrokkene gemaakte afspraken blijven van kracht 
wanneer de opdracht of het contact met de opdrachtge-
ver wordt beëindigd. 

• Wanneer het rapport een individuele persoon betreft, be-
perkt de consultant zich in zijn rapportering tot het schrif-
telijk verstrekken van slechts die informatie die voor het 
beantwoorden van de vraagstelling van belang is en met in-
dicatie van de reikwijdte van het advies. 

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

• De consultant is verplicht zijn medewerkers, voor zover 
die onder zijn professionele verantwoordelijkheid werk-
zaam zijn, te binden aan deze gedragsregels. Deze gebon-
denheid blijft van kracht na afloop van het dienstverband 
of de samenwerkingsrelatie. 

 
4.3. Vertrouwelijkheid van gegevens 
 
• De 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 in-
terdisciplinaire samenwerking, intercollegiale samenwer-
king en assistentie. 

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

• De betrokkene heeft recht op inzage in zijn dossier voor 
zover het de op zijn persoon betrekking hebbende gege-
vens betreft. De consultant verschaft hem daarbij een ver-
klarende uitleg. 

 
4.4. Opslag van gegevens 
 
• Bij de opslag dient de consultant maatregelen te treffen 

om misbruik te voorkomen. 
• De consultant zal zich, met name wanneer door hem ver-

zamelde gegevens beschikbaar blijven, ervan vergewissen 
dat hiervan geen misbruik, ook in de zin van gebruik waar-
voor de cliënt geen toestemming zou hebben gegeven, ge-
maakt kan worden. 

 
4.5. Bewaringstermijn van gegevens 
 
• Aan de betrokkene moet desgevraagd de garantie worden 

gegeven dat de op zijn persoon betrekking hebbende gege-
vens na gebruik op elk gewenst moment zullen worden 
vernietigd. De betrokkene dient daartoe een schriftelijk 
verzoek in te dienen dat de consultant gedurende dezelfde 
termijn dient te bewaren als ter zake van het dossier is 
voorgeschreven, ten bewijze van het feit dat de gegevens 
werden vernietigd op verzoek van de betrokkene. 

• De consultant bewaart na beëindiging van een professione-
le relatie het dossier niet langer dan noodzakelijk, i.e. min-
stens een jaar doch hoogstens gedurende vijf jaar. 
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