
academyservices.capgemini.nl

Capgemini Academy 
Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht 
Tel. 030 689 66 00
E-mail csopl.nl@capgemini.com



Van ontwikkelassessment 
naar Persoonlijk 
Ontwikkelplan 



2



 
Inleiding

U staat aan de vooravond van een  
IT Workforce Transformation (WFT)

Een ingrijpend proces dat tot doel heeft uw IT-populatie weer helemaal fit te krij-
gen voor de toekomst. Met kennis en vaardigheden die aansluiten op de nieuwe 
technologische platforms en methodieken. Een ommezwaai waarbij uw mede-
werkers een belangrijke rol spelen. Vaak wordt immers van hen gevraagd door 
te groeien naar nieuwe, meer complexe rollen. Het is daarom heel belangrijk om 
goed te weten waar ze staan in hun ontwikkeling, wat hun potentieel is en wat 
hun ambities zijn. Een onduidelijk vertrekpunt leidt tot frustratie, gebrek aan 
medewerking en vormt een afbreuk-risico voor het transformatieproces.
Daarom voeren wij bij de betrokken medewerkers ontwikkelassessments uit als 
vertrekpunt voor een geslaagd transformatieproces. In zo’n ontwikkelassessment 
wordt per medewerker door een onafhankelijke assessor vastgesteld welke compe-
tenties al op niveau zijn voor de nieuwe rol, en welke verder ontwikkeld moeten 
worden. Niet om de medewerkers te beoordelen in hun huidige functie, maar om 
een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) op maat te kunnen opstellen. Dit POP is 
hun gids gedurende de IT Workforce Transformation. Er staat in welke ontwik-
kelinspanning nodig is om te groeien naar het gewenste niveau in de (nieuwe) rol.
Op de volgende pagina’s gaan wij dieper in op de ontwikkelassessments, het POP 
en onze werkwijze daarbij. Zodat u uw medewerkers daarover kunt informeren 
en zij zich kunnen voorbereiden op het proces dat we binnenkort gaan starten. 
Een leerzaam proces, dat inzicht geeft in hun krachten en hun mogelijkheden in 
de nieuwe organisatie. 
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Het ontwikkelassessment
Voorafgaand aan de ontwikkelassessments zijn de nieuwe rollen op de afdeling 
beschreven. Bij elke rol hoort een set van competenties (het competentieprofiel), 
die beschrijven welk gedrag en welke kennis en vaardigheden van de medewerker 
in de betreffende rol worden verwacht. De IT Workforce Transformation heeft 
immers als doel uw medewerkers te ontwikkelen, zodat zij in hun nieuwe rol suc-
cesvol kunnen functioneren. In een ontwikkelassessment toetst een assessor het 
competentieniveau van de medewerker, tegen het licht van het competentieprofiel 
dat hoort bij de nieuwe rol. De centrale vraag daarbij is: wat is de ‘gap’ tussen de 
huidige en gewenste kennis en vaardigheden? 

En vervolgens: hoe kan de medewerker die overbruggen? We onderzoeken daar-
voor de gedragscompetenties (gedragsassessment), de vakcompetenties (vakin-
houdelijk assessment), of beide (integraal assesment). Per medewerker wordt 
bekeken welke vorm nodig is. Voor iedere medewerker stellen we vervolgens een 
POP op, gebaseerd op de informatie uit het ontwikkelassessment. Hierin staat wat 
de medewerker kan doen om zich de benodigde kennis of vaardigheden eigen te 
maken.Het resultaat van de assessments en het POP worden altijd eerst door de 
betreffende medewerker gezien. Pas nadat hij goedkeuring heeft verstrekt, wordt 
het rapport aan de opdrachtgever gestuurd. Hiermee conformeren we ons aan de 
NIP-code.

Het gedragsassessment
Om de kwaliteit en objectiviteit van de assessments te kunnen garanderen, wer-
ken we al jarenlang nauw samen met Kenhardt (www.kenhardt.nl). Een organisa-
tie die volledig is gespecialiseerd in het ontwerpen en uitvoeren van assessments 
en dat ook doet voor onze eigen organisatie. Het gedragsassessment wordt uitge-
voerd door een gekwalificeerde PSYCHOLOOG NIP die daarin ruimschoots erva-
ring heeft. In zijn rapport geeft hij aan welk competentieniveau de medewerker 
nu heeft. Ook doet hij een uitspraak over de ontwikkelbaarheid ervan. Sommige 
competenties, zoals overtuigingskracht, zijn ontwikkelbaar, maar andere, zoals 
empathie of analytisch vermogen, zijn lastiger eigen te maken. Een lage score op 
een moeilijk ontwikkelbare competentie geeft belangrijke informatie over de haal-
baarheid van het ontwikkeltraject.
Het gedragsassessment geeft inzicht in de sterke en de ontwikkelpunten van de 
medewerker. Capgemini gebruikt deze informatie om in het POP een ontwik-
keladvies te geven op het gebied van de gedragscompetenties. Als de medewerker 
een nieuwe rol krijgt, raden wij het meest uitgebreide gedragsassessment aan. 
Gaat het om een flinke stap in de huidige rol (bijv. van junior naar senior), dan 
geeft een beperkter assessment, zonder rollenspelen, voldoende informatie. Bij 
een kleine stap, zoals het leren werken met een nieuwe methode, is een gedrags-
assessment niet nodig.



Het gedragsassessment duurt een halve dag. De meest uitgebreide vorm kent de 
volgende componenten:

n	 Een web-based test om het analytisch vermogen vast te kunnen stellen. Deze 
test wordt afgenomen op de plek waar ook het assessment wordt afgenomen. 
Om de medewerker hiervoor beslagen ten ijs te laten komen stelt Kenhardt 
voor dit deel van de gedragsassessment oefentests ter beschikking waarmee de 
deelnemer onbeperkt kan oefenen zonder dat de uiteindelijke test daardoor 
wordt beïnvloed. Dat geeft rust, zelfvertrouwen en komt een realistische uitslag 
ten goede. 

n	 Web-based vragenlijsten, gericht op persoonlijkheid en motivatie. Deze worden 
voor een deel thuis gemaakt en deels op de locatie waar het assessment wordt 
afgenomen.

n	 Verschillende rollenspelen die gericht zijn op de te onderzoeken competenties.
n	 Een interview, waarin sterktes/zwaktes en ontwikkelbehoeften en 

-mogelijkheden aan de orde komen. Ook wordt dieper ingegaan op 
onderliggende aspecten zoals drijfveren/waarden en motivatie.

Het resultaat van het gedragsassessment is een uitgebreid rapport, waarin per 
gedragscompetentie de bevindingen van de psycholoog worden toegelicht. In het 
POP (dat door Capgemini wordt opgesteld) wordt een ontwikkeladvies voor de 
gedragscompetenties gegeven en wordt een samenvatting van het uitgebreide rap-
port opgenomen.

Vakinhoudelijk assessment
Naast het gedragsassessment kennen we het vakinhoudelijk assessment, dat door 
een van onze vakassessoren wordt uitgevoerd. Een vakassessor is een  
vakexpert, die bovendien geschoold is in de assessmenttechniek. Een (toekom-
stige) Business Analist wordt dus geïnterviewd door een ervaren Business Analist. 
Op basis van het competentieprofiel onderzoekt hij over welke kennis en ervaring 
de medewerker al beschikt, en welke nog ontoereikend zijn. Hij doet dit in een 
interview, waarbij hij met behulp van de STAR-interviewmethode in gaat op rele-
vante kennis, ervaring en vaardigheden. Hierbij gebruikt hij een half-gestandaar-
diseerde vragenlijst, die is toegesneden op uw situatie. Daarnaast kan de expert 
vragen of de medewerker hem bepaalde documenten wil sturen, zodat hij nog 
beter kan beoordelen of bijvoorbeeld de methoden en technieken op de juiste 
wijze zijn toegepast. De vakassessor geeft zijn inschatting van het niveau van de 
vakinhoudelijke competenties: onder, op of boven niveau. Vervolgens stelt hij een 
ontwikkeladvies op, om de onder niveau beoordeelde competenties op niveau
te brengen.

Nederlands Instituut van  
Psychologen (NIP)

De gedragsassessments worden 
uitgevoerd door PSYCHOLOGEN 
NIP. Deze zeer ervaren psychologen 
zijn aangesloten bij het Nederlands 
Instituut van Psychologen en hebben 
aanvullende kwalificaties gehaald. 
Het NIP is de beroepsvereniging van 
en voor alle psychologen met ruim 
13.000 leden. Met het oog op kwaliteit 
en zorgvuldigheid heeft het NIP een 
beroepscode voor psychologen 
opgesteld. In deze Beroepscode staan 
de eisen, richtlijnen en gedragsregels 
vermeld die aan het beroepsmatig 
handelen van een psycholoog worden 
gesteld. Capgemini conformeert zich 
bij het uitvoeren van de vakinhoudelijke 
assessments eveneens aan deze code.
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Persoonlijk Ontwikkelplan (POP)
Op basis van de resultaten van de assessments, stelt de vakassessor van Capgemini 
een POP op. Dit bevat een samenvatting van het gedragsassesment (indien van 
toepassing), van het vakinhoudelijk assessment en het ontwikkeladvies. Het ont-
wikkeladvies beschrijft de inspanning die nodig is om naar het gewenste niveau 
in de rol te groeien in de vorm van opleidingen, e-learning, kernopdrachten, 
training-on-the-job, etc. Dit geeft duidelijkheid over het ontwikkeltraject voor de 
medewerker zelf en voor de organisatie. Indien gewenst nemen we ook het beno-
digd aantal dagen en de kosten voor het ontwikkeltraject op. U kunt dan beslui-
ten of u deze investering gerechtvaardigd vindt.
Een POP is een levend document. We weten uit ervaring dat bij de start van een 
Workforce Transformation niet altijd alles al duidelijk is en dat voortschrijdend 
inzicht tot aanpassingen kan leiden. Het actueel houden van de POPs is daarom 
één van de aandachtsgebieden tijdens de WFT.

Werkwijze 
Uitgangspunt voor het uitvoeren van de ontwikkelassessments is een duidelijke 
beschrijving van de doelstellingen van de nieuwe IT-organisatie inclusief de rol-
len, competenties en medewerkers die daarvoor nodig zijn. Wij geloven in leren 
op maat: niet te veel en niet te weinig. Voor de ene medewerker betekent de 
nieuwe rol een behoorlijke verandering, terwijl een ander misschien al grotendeels 
volgens de nieuwe werkwijze werkt en alleen op onderdelen aanvullend opgeleid 
hoeft te worden. Wij helpen u om voorafgaand aan de ontwikkelassessments in 
grote lijnen onderscheid te maken tussen medewerkers die de overstap maken 
naar een nieuwe rol, medewerkers die een flinke persoonlijke groei binnen hun 
rol gaan realiseren, en medewerkers die zich alleen enige nieuwe kennis eigen 
moeten maken. De vorm van het ontwikkelassessment sluit hierbij aan: de eerste 
groep krijgt het meest uitgebreide onderzoek.
Als de gewenste situatie in kaart is gebracht, bereiden we samen met u de ont-
wikkelassessments voor. We weten uit ervaring dat iedere verandering, hoe goed 
onderbouwd ook, onzekerheid en spanning met zich meebrengt. Daarnaast kan 
het begrip ‘assessment’ associaties oproepen met afwijzen en beoordelen. We 
hechten er daarom aan samen met u uw medewerkers goed te informeren over 
doel, werkwijze, planning, rapportage en procedure. Transparantie, eerlijkheid  
en goed verwachtingsmanagement zijn hier sleutelwoorden. In deze communica-
tiefase is een belangrijke rol weggelegd voor de manager van de betrokken  
medewerkers. 

Uw rol in het proces
Uit bovenstaand proces mag u afleiden dat de assessments zorgvuldig en profes-
sioneel worden uitgevoerd. Nadrukkelijk vermelden we nog eens dat ook u als 
opdrachtgever een belangrijke rol heeft en het dus om een gezamenlijke verant-
woordelijkheid gaat naar de medewerkers. Hun persoonlijke toekomst is in het 



geding. Zij hebben recht op een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding door de 
eigen organisatie. Ongetwijfeld leven er bij de medewerkers veel vragen en zijn er 
vaak ook weerstanden die overwonnen moeten worden. Dat lukt alleen door hen 
ruimschoots van te voren eerlijk en transparant te informeren over het verande-
ringsproces en de ontwikkelassessments in dat kader. Wij spreken daarom voor 
aanvang het volledige team altijd toe om die openheid te geven en rekenen ook 
op zichtbaarheid van de manager in het hele proces. 

Daarnaast is het belangrijk dat er goede opvolging plaatsvindt. Een ontwikkelas-
sessment creëert momentum en dat moeten we gezamenlijk vasthouden voor een 
vlotte en geslaagde IT-Workforce Transformation. Er zijn verwachtingen gewekt, 
de medewerkers zijn doordrongen van de noodzaak en gemotiveerd, dus is het 
zaak om slagvaardig door te pakken. Om daarop toe te zien dringen wij altijd 
aan op de benoeming van een projectleider aan klantzijde die het proces intern 
bewaakt. Want alleen als team kunnen wij deze IT Workforce Transformation 
laten slagen. U doet een beroep op ons, wij doen een beroep op u. Het wordt 
ongetwijfeld een boeiende, leerzame en mooie reis. 

Capgemini Academy 

Capgemini Academy draagt al 30 
jaar bij aan de professionalisering 
van individuen en organisaties. door 
hen te  helpen beter te presteren 
door middel van praktijkrelevante 
opleidingen, trainingen en adviezen. 
Daarbij ligt de focus vooral op 
Informatietechnologie, Management en 
Persoonlijke Effectiviteit. Met ruim 100 
ervaren trainers en een portfolio met 
meer dan 350 opleidingen is Capgemini 
Academy een toonaangevend 
IT-opleidingsinstituut in de Benelux. 
De  trainers komen uit alle werkvelden 
die de IT bestrijkt. Zij beschikken over 
brede praktijkervaring, opgedaan in 
uiteenlopende projecten bij Capgemini. 
Bovendien integreren ze in hun 
opleidingsmateriaal de best practices 
en ervaringen van meer dan 100.000 
collega’s over de hele wereld. Deze 
voortdurende verrijking garandeert dat 
de geleerde stof altijd actueel is en 
direct toepasbaar in het dagelijks werk 
van de cursist. Naast het verzorgen 
van opleidingen en trainingen helpt 
Capgemini Academy IT-organisaties 
integraal te professionaliseren onder de 
naam IT Workforce Transformation, en 
wordt zij regelmatig ingeschakeld voor 
Talent & Leiderschapsontwikkeling.


