
Voorkoming mismatch

Psychologisch Instituut de Zeeuw is

gespecialiseerd in het minimaliseren

van de kans op een mismatch bij

personeelsselectie. Het motto is een-

voudig:  de juiste persoon op de

juiste plek. “Dit geldt zeker in een

overspannen arbeidsmarkt; vakkun-

dig personeel is dan moeilijk te wer-

ven,” zegt de Zeeuw. “Maar het

geldt ook als het grote aanbod de

keuze moeilijk maakt. Werkgever en

werknemer dienen onder beide

omstandigheden te zoeken naar

een optimale match tussen compe-

tenties en functievereisten. Een des-

kundig en objectief advies helpt

daarbij.”

De Zeeuw doelt daarbij op een pro-

fessionele, integrale aanpak. “We

verzorgen het hele traject van wer-

ving en selectie. Het opstellen van

het functieprofiel, het organiseren

van wervingcampagnes, de inscha-

keling van de media, het voeren van

sollicitatiegesprekken, het psycholo-

gisch onderzoek, tot het uiteindelijk

aanbevelen van een of meerdere

kandidaten”. 

Soorten psychologisch onderzoek

Het testonderzoek is een van de

gebruikte methoden. Vaak wordt

ook een praktijkassessment ingezet.

Overigens is een combinatie van

beide de meest bruikbare metho-

diek gebleken. 

“Het verschaft optimaal inzicht in

de potentiële capaciteiten en vaar-

digheden en de aansluitmogelijkhe-

den van een individu bij de functie

en de organisatie. Het is bij dergelijk

onderzoek van essentieel belang

dat de psycholoog de uitslagen van

deze technische hulpmiddelen in

een juist kader zet. De waarde van

het gesprek, de algemene indruk en

de samenhang van persoonlijkheids-

kenmerken uit de tests worden in

een brede analyse meegenomen. De

sollicitant kan dan vervolgens in een

uitgebreid psychologisch rapport

worden beschreven. Tests zijn daar-

bij een essentieel hulpmiddel maar

zonder een wetenschappelijke ana-

lyse hebben de uitslagen weinig

betekenis.

Een psychologisch onderzoek is

daarnaast een goed middel om ant-

woord te krijgen op de vraag: welk

personeel past bij het bedrijf en hoe

is de optimale inzet van het zittende

personeel te organiseren.” Volgens

de Zeeuw ligt ook daar de kracht in

de gedegenheid en objectiviteit van

psychologisch onderzoek.

Wetenschappelijke aanpak

De mogelijkheden van tests worden

zowel over- als onderschat. De

Zeeuw meent dat een goede test in

ieder geval een wetenschappelijke

basis behoort te hebben. Duidelijk

moet zijn wat de betrouwbaarheid

is en hoe de objectieve scoring tot

stand komt. “En…. wat meten de

Het gebeurt elke dag. Werkgevers en werknemers beginnen enthousiast en vol vertrouwen aan een nieuwe samenwerking. Gewoon,

omdat het klikte, omdat er snel een vacature vervuld moest worden en omdat het curriculum vitae van de werknemer een waar

succesverhaal leek te zijn. Maar schijn bedriegt. Na enige tijd blijkt dat er toch geen juiste match is. De teleurstelling is groot. “Het is vaak

moeilijk om dan de vinger op de zere plek te leggen,” zegt Els de Zeeuw, directeur van bedrijfsadviesbureau De Zeeuw uit Oostzaan.

“Dergelijke situaties zijn echter te voorkomen. Werkgever en werknemer zouden zich kunnen laten inspireren door een professionele

organisatie.”
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Psychologisch Instituut De Zeeuw:

Een gerichte selectie kan
missers voorkomen

Psychologisch selectieonderzoek is meer dan een test
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De vraag is dan niet zozeer naar loop-

baanperspectieven of  ontwikkelings-

mogelijkheden maar veel meer is de

vraag: in hoeverre is de sollicitant

inzetbaar voor de toebedeelde taak. 

De kern blijft echter dat er een per-

soonsgericht advies wordt geformu-

leerd, waarbij de werkgever een hand-

vat wordt geboden om een zo juist

mogelijke beslissing te nemen.”

Geen luxe maar een voorwaarde voor

succes

“Of het nu gaat om een organisatie-

verandering, het vraagstuk van opvol-

ging, het zoeken naar oplossingen in

samenwerkingsverbanden of het

scheppen van teambuilding; een psy-

chologisch onderzoek is geen overbo-

dige luxe,” besluit De Zeeuw. “Sterker

nog; het is een must om een zo groot

mogelijke kans op een succesvolle

match te hebben. Met andere woor-

den; het investeren in de juiste mensen

draagt bij aan het bedrijfsresultaat.

Werkgevers zijn zich steeds meer

bewust geworden dat men resultaat

kan boeken door een juiste Human

Capital. Werkgever en werknemer zijn

daarbij gebaat.”

Psychologisch Instituut De Zeeuw

opgericht in 1964, werkt met vier vaste

medewerkers vanuit de twee vestigin-

gen in Friesland en Noord-Holland.

scores eigenlijk? Het gaat er om dat

je de testuitslagen kunt combineren

en dat je weet welke testscores een

bepaalde beslissing rechtvaardigen.

Want om het nemen van die besliss-

ingen draait het juist.  In de testen

zoals wij deze toepassen, kan deze

bijdrage concreet verwacht worden.

Het gebruik van tests wordt dan ook

ondersteund door statistische pro-

gramma's. De betekenis van de test-

uitslagen wordt daarmee voordu-

rend gescreend. Dit heeft geleid tot

uniek testmateriaal en een scherpe

toepassing van bestaande tests.” 

Competenties & Human Capital

Een onderzoek hoeft wat de Zeeuw

betreft overigens niet alleen van

toepassing te zijn op het werven van

nieuw personeel. “Een individueel

competentieonderzoek kan ook

worden benut bij doorstroom en

uitstroom van personeel,” legt ze

uit. “Het doel is om een beeld te

krijgen van waar de medewerkers

staan. Met een competentieprofiel

komen de ontwikkelingsmogelijkhe-

den in zicht. Hoe staan zij bijvoor-

beeld ten opzichte van de nieuw

geformuleerde doelstelling van het

bedrijf en hoe kan een ieder zich zo

optimaal mogelijk ontwikkelen met

het oog op de gewenste doelstellin-

gen? Met de competenties van

medewerkers komt ook het Human

Capital van de organisatie in beeld.

Coaching en ontwikkelingsprogram-

ma's kunnen daar op aansluiten.” 

Verbetering beslissingen

Een onderzoek moet een beslissing

verbeteren. Een goed onderzoek is -

zo meent de Zeeuw - de kapstok

voor een succesvolle synergie. “Het

is de uitdaging om vooraf alle

mogelijkheden én onmogelijkheden

in kaart te brengen. Een  psycholo-

gisch geschiktheidonderzoek levert

vrijwel altijd winst op. Uit weten-

schappelijk onderzoek bleek dat de

verbetering tot meer dan 50% kan

oplopen vergeleken met selecteren

door uitsluitend een gesprek. De

winst is evident. Het is een goede

investering, niet alleen voor de

korte maar ook voor de lange ter-

mijn.”

Voorselectie

De Zeeuw zegt dat het bedrijfsleven

in de loop der jaren meer en meer

heeft ingezien dat er aandacht moet

worden besteed aan het voortraject

in de werving en selectie. Het is

daarbij niet altijd noodzakelijk een

diepgaand psychologisch onderzoek

te doen. Denk daarbij bijvoorbeeld

aan de meer eenvoudige functies

waarbij het risico vooral gelegen is

in werkhouding en inzet. “Wij wor-

den steeds vaker benaderd door het

MKB in de regio, maar ook door de

grotere concerns.
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Goed onderzoek:
de kapstok voor succesvolle synergie

De kern blijft een 
persoonsgericht
advies
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