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Introductie

Beste lezer,

Bedankt dat je de tijd neemt om dit document te lezen. Waarschijnlijk mag jij 
je binnenkort ook bewijzen tijdens een assessment. Met dit document help ik 
je om weer een stapje dichterbij je doel te komen. 

Toegegeven, bijna niemand verheugt zich op een assessment. Een brief 
schrijven of een goed cv opstellen is relatief ‘makkelijk’. Je kunt rustig de tijd 
nemen om je motivatie en kwaliteiten zo goed mogelijk over te brengen en 
zelfs iemand ter plekke om hulp vragen. Natuurlijk kun je ook onze hulp 
inschakelen voor de perfecte motivatiebrief en een perfect cv. Bij een 
assessment werkt het natuurlijk anders. Je moet het helemaal zelf doen en 
kunt verwachten dat er veel vragen gesteld gaan worden. Helaas zijn er 
meestal ook een aantal vragen die je niet hebt voorbereid en waarop je toch 
meteen antwoord zult moeten geven. Een goede voorbereiding helpt je 
hierbij, hierover later meer. 

Omdat een assessment een enorm verschil kan maken voor de rest van je 
leven help ik je met dit document graag een stukje op weg. Besef wel dat het 
assessment slechts een onderdeel is van de gehele sollicitatieprocedure. 
Een traject waar ik ontzettend veel plezier aan beleef. 
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Ik droom erover, lees mij suf, voer discussies, geef presentaties aan 
honderden mensen, organiseer workshops, geef individuele trainingen etc. 
Kortom, solliciteren is voor mij bijna het mooiste wat er is, met de nadruk op 
bijna. Voor het mooiste verwijs ik naar de bedenkster van de naam 
“Sollicitego”.

Voor nu wens ik je heel veel plezier in het verwezenlijken van je dromen!

Bas Klein Geltink
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Voorbeeld van een assessment opdracht voor een 
managementgesprek (tweegesprek)

Onderstaande is een situatieschets gebruikt door een erkend 
assessmentbureau. In de praktijk krijg je in totaal vijf minuten om de 
opdracht door te nemen voordat het rollenspel begint. Hierbij krijg je de 
instructies van je tegenspeler niet te lezen. Lees deze daarom nu ook 
niet maar bewaar deze om na afloop van het rollenspel te lezen. 
Hierdoor wordt de praktijk zo realistisch mogelijk gesimuleerd.

Algemene situatieschets
• Jij bent leidinggevende van Bas Klein Geltink.
• Het nu volgende gesprek vindt plaats binnen de afdeling inkoop 

van hotel de Gouden Vogel te Amsterdam.
• Het is het jaarlijks terugkerende functioneringsgesprek tussen de 

inkoop medewerker en zijn manager.
• Manager (jij) beoordeelt het functioneren van werknemer Bas.
• Twee jaar geleden is het magazijn- en voorraadsysteem totaal 

veranderd.

Informatie leidinggevende (Jij)
• Jij bent manager van afdeling strategie.
• Je bent tevreden over Bas als het gaat om het opslaan en 

uitgeven van producten uit de verschillende voorraadmutaties, 
maar ontevreden over samenwerking met collega’s en Bas’s 
klantgerichtheid.

• De samenwerking met de andere afdelingen verloopt niet goed. Je 
hoort Bas regelmatig vloeken op andere afdelingshoofden. Jij 
ontvangt vervolgens weer klachten van andere afdelingshoofden. 
En interne klanten, zoals de afdelingshoofden, zijn ook klanten en 
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verdienen het dus om nét zo vriendelijk te woord gestaan te 
worden door Bas als de externe klanten.

• Je gaat bovenstaande bespreekbaar maken in het gesprek en je 
wilt uitkomen op een paar goede verbeterafspraken.

Informatie werknemer (Bas Klein Geltink)
• Jij bent een ondersteunende werknemer.
• Je werkt nu drie jaar bij deze afdeling.
• Terugkijkend op het afgelopen jaar ben je tevreden over het 

voorraadbeheer. Je hebt de benodigde veranderingen doorgevoerd 
waarbij nu alles op rolletjes loopt. Helaas ben je zwaar ontevreden 
over de afdelingshoofden die veelal nog op de oude manieren 
werken.

• Je hebt een hoog plichtsbesef en werkt graag zorgvuldig. Je baalt 
ervan als er fouten gemaakt worden. De afdelingshoofden pakken 
maar uit het magazijn wat ze nodig hebben zonder dit in het 
systeem af te boeken. Dit zijn ze wel verplicht om te doen. Jij kunt 
hierna alles weer uitzoeken, navragen en alsnog op goed geluk bij 
de juiste afdelingen opzoeken.

• Zometeen heb je jouw functioneringsgesprek met je 
leidinggevende.

• Je bent benieuwd naar de leidinggevende zijn mening over het 
afgelopen jaar en vooral over hoe die afdelingshoofden beter hun 
werkzaamheden kunnen gaan doen.

Dit is één van de assessment opdrachten welke gratis te downloaden is 
op de website van Sollicitego.
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Voorbeeld van een 
assessment uit de zorg 
Casus
Pieter is een volwassen man van 29 jaar, met een normale intelligentie. 
Pieter kan met zijn huidige indicatie 1x per week 2 uur zorg van Stichting 
Bolletje afnemen.

Pieter woont sinds een half jaar alleen in een studio appartement in het 
centrum van Leiden. Hiervoor heeft hij samengewoond met zijn 
(ex-)vriendin. Hij is alleen gaan wonen, nadat er problemen tussen de 
vader van zijn (ex-)vriendin en Pieter waren. De relatie tussen Pieter en 
zijn (ex-)vriendin is momenteel vooral vriendschappelijk, hoewel er ook 
wel tekenen van ‘meer’ zijn. Deze vrouw, Yvonne, heeft borderline en 
een ernstige nierziekte. Als Yvonne niet ziek is, regelt ze veel voor Pieter 
en heeft Pieter veel steun aan haar. Momenteel ligt Yvonne echter in het 
ziekenhuis. Pieter heeft een goede relatie met zijn ouders, zij helpen 
hem nog met heel veel zaken. De rek is er echter bijna helemaal uit, 
ouders kunnen nu niet veel meer hebben van Pieter en gaan steeds 
meer grenzen stellen. Deze grenzen worden echter niet consequent 
gesteld en ook niet duidelijk genoeg naar Pieter uitgelegd. 

Pieter heeft zijn VWO diploma gehaald in Den Haag. Daarna is hij 
begonnen met de studie Slavistiek aan de Universiteit Leiden. Hij was 
erg goed in deze studie, maar hij kon geen colleges volgen en 
tentamens plannen. Dit ziet hij als falen. Hij heeft nog enkele malen 
geprobeerd de studie weer op te pakken. 
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Sinds een paar jaar heeft Pieter de diagnose ASS, waar hij zich goed in 
kan vinden. Pieter denkt veel na over zijn stoornis en gaat dingen steeds 
meer in het licht van zijn autisme zien. Pieter heeft er veel moeite mee 
dat zijn omgeving niet veel van hem accepteert. Hij wordt nog vaak 
gezien als lui, en soms vindt zijn omgeving dat hij teveel afschuift op zijn 
autisme.

Pieter heeft dusdanig veel last van zijn autisme dat hij bijna niets doet op 
een dag, behalve heel veel nadenken en in de stress schieten. Als hij in 
de stress schiet, gaat hij meteen iemand bellen. Hij belt soms wel 8x 
achter elkaar. Hij belt dan moeder, Yvonne of mij. Tijdens de gesprekken 
vertelt Pieter alles wat hem dwarszit en wordt dan langzamerhand 
rustiger. De telefoonrekeningen lopen op tot boven de €200,-, terwijl hij 
een Wajong uitkering heeft. Hij heeft ook maar weinig geld te besteden. 
Een groot gedeelte van zijn geld gaat op een sigaretten en wiet. Hij rookt 
een pakje per dag (a €3,90) en koopt bijna dagelijks voor €14,- aan wiet. 
Ook is Pieter erg merkvast en houdt van dure 

spullen. Zijn dagelijkse budget is eigenlijk €11,-. Ouders betalen nog 
heel veel voor Pieter, zo geven zij €49,- per week voor wiet en betalen 
ze zijn telefoonrekening. 

Wiet is op dit moment het enige wat hem helpt te ontspannen. Hij zegt 
zelf dat hij er niet stoned van wordt, maar wel ontspannen. Pieter heeft 
op dit moment geen vrijetijdsbesteding, behalve naar de coffeeshop 
lopen om wiet te halen. Pieter wilde eerst zelf zijn boodschappen doen, 
maar dit hebben we recentelijk deels teruggedraaid, omdat dit teveel 
(geld-)stress opleverde (“Heb ik wel genoeg geld bij me? Heb ik wel 
genoeg boodschappen in huis?”) Als hij geld in huis heeft, wordt het vaak 
opgemaakt aan wiet. Pieter heeft ook last van eetbuien, hij eet dan alle 
koekjes en nootjes die hij in huis heeft in 1 nacht op. Daarover raakt hij 
vervolgens in paniek. Hij is erg bang dat hij ziek wordt door zijn 
ongezonde levensstijl. Zo ongezond leeft hij overigens niet (afgezien van 
het roken en blowen), hij eet vrij regelmatig gezonde avondmaaltijden en 
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iedere dag Brinta of yoghurt met Cruesli. Deze gedachte zit echter vast 
in het hoofd van Pieter, Pieter hecht ook veel waarde aan zijn kleren, hij 
wil er tiptop uitzien als hij naar buiten gaat, maar vindt het bijna nooit 
goed genoeg. Ook dit is een irreële gedachte, want hij ziet er altijd heel 
netjes uit. Zijn douche- en tandenpoets ritueel neemt uren in beslag. Hij 
heeft dit nog niet geautomatiseerd. Iedere dag moet hij weer opnieuw 
bedenken hoe hij alles gaat aanpakken. Pieter kan goed uitleggen hoe 
zijn gedachtestromen gaan. Zo kost alles hem moeite, van stofzuigen tot 
afwassen tot eten tot slapen. Op het moment dat hij wakker wordt, schiet 
hij altijd in paniek, omdat hij dan eerst alles weer moet ordenen in zijn 
hoofd.

Opdracht
Geef een presentatie hoe jij deze situatie aanpakken en motiveer je 
keuzes.

Dit is één van de assessment opdrachten welke gratis te downloaden is 
op de website van Sollicitego.
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Voorbeeld van een assessment opdracht voor een 
klantgesprek/verkoopgesprek

Hierin ben jij de verkoper, bijvoorbeeld van bureaustoelen, die de klant 
bezoekt. Er is altijd een doel, bijvoorbeeld 50 stoelen verkopen of een 
klacht over bijvoorbeeld een eerdere bestelling die je naar tevredenheid 
af dient te handelen.

Hoe voer je een klantgesprek?
Over verkopen zijn honderdduizenden verschillende meningen, boeken, 
artikelen, films etc. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat iedereen wel 
een mening over verkopen heeft echter dat er weinig echt goede 
verkopers zijn. Ze zeggen niet voor niets dat de beste stuurmannen aan 
wal staan!

Door onderstaande stappen kun je structuur aanbrengen in het 
verkoopgesprek:

Doel van het gesprek bepalen
Je moet eerst het doel van het gesprek bepalen. Is dit verkoop, 
inventariseren, klanttevredenheid, klachtenafhandeling etc. Als je het 
doel voor ogen hebt kun je bepalen hoe je hier naartoe kunt werken. 

Welke middelen heb je tot je beschikking?
Ken de “knikkers” die je in je zak hebt. Een bevoegde verkoper heeft 
altijd meerdere knikkers in zijn zak die hij kan weggeven of ruilen. 

Denk hierbij aan kortingen, bestelling aantallen, levertijd, 
aanbetalingsvoorwaarden, extra opties zoals armleuningen aan de 
bureaustoelen etc. Een goede verkoper geeft zo min mogelijk knikkers 
weg om zijn doel te behalen zonder aan de klanttevredenheid onder te 
doen.

Oplossingsgerichte houding
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Heb een oplossingsgerichte houding. Je moet in het hele gesprek bezig 
zijn een oplossing op de situatie te vinden. In de perfectie oplossing 
overtref je de verwachtingen van je klant waarbij je ook je eigen doel 
weet te behalen.

Dit is één van de assessment opdrachten welke gratis te downloaden is 
op de website van Sollicitego.
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Voorbeeld van een 
assessment opdracht voor 
een managementgesprek 
(tweegesprek) 
Algemene situatieschets
❖ Rollen: Medewerker en manager van de ICT-afdeling van een internet 

groothandel.
❖ Locatie: In het kantoor van de leidinggevende.
❖ Aanleiding: De werknemer heeft het eerste jaar uitstekende prestaties 

geleverd. Hij is zelfs werknemer van de maand geweest. Helaas 
presteert de werknemer de laatste zes maanden ver onder de 
maat.

❖ Waar het om gaat: De productie van de werknemer is te laag en 
kwalitatief onder de maat. Dit kan zo niet langer doorgaan en 
hierin moet zo snel mogelijk verbetering komen.

Assessmentopdracht leidinggevende (jij)
❖ Functie: Jij bent ICT-manager en geeft leiding aan een afdeling van 40 

personen.
❖ Omstandigheden: De werknemer haalt de motivatie van andere 

werknemers naar beneden. Waarom zouden zij hard werken als 
de medewerker er de kantjes van afloopt? Over enkele maanden 
loopt het tijdelijke contract af van de werknemer en moet jij de 
directeur adviseren of de werknemer in vaste dienst mag komen. 
Je eigen werkdruk is dusdanig hoog dat je hier niet onnodig veel 
tijd aan wilt en kunt besteden.
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❖ Motief: Je wilt een gemotiveerde afdeling waarin iedereen hard 
meewerkt inclusief de betrokken medewerker. Straks moet jij je 
reputatie bij de directeur op het spel zetten voor het advies over 
zijn contract! Je hebt erover nagedacht, maar een nieuwe 
werknemer vinden is geen gewenste situatie.

❖ Jouw kijk op het gesprek: Je hebt veel energie en tijd gestoken in het 
opleiden van de werknemer. Daarom baal je van deze situatie, 
waar je eigenlijk ook geen tijd voor hebt.

❖ Start: Jij toont het initiatief en zal het gesprek starten.

Dit is één van de assessment opdrachten welke gratis te downloaden is 
op de website van Sollicitego.
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Voorbeeld van een 
assessment opdracht van 
een werkoverleg 
Als plaatsvervangend filiaalmanager van de supermarkt moet je in staat 
zijn een vergadering te kunnen voorzitten. Je hebt 20 minuten voor de 
vergadering waarbij onderstaande punten besproken dienen te worden. 
Succes!

Agenda:
Voorzitter: Jij
Werknemers: Bas

1 De werksituatie: taakverdeling, arbeidsomstandigheden
2 Roosters: wie neemt wanneer vakantie, wie doet 

weekenddiensten, wie werkt met Kerst
3 Het werk: suggesties voor verbetering van de methodes, nieuwe 

werkwijzen?
4 De voortgang van de werkzaamheden: loopt alles volgens plan, 

zijn er moeilijkheden of onverwachte zaken?
5 Planning voor de wat langere termijn: welke opdrachten liggen op 

de plank, wat zit in het verschiet?
6 Rondvraag.

Dit is één van de assessment opdrachten welke gratis te downloaden is 
op de website van Sollicitego.
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Let op!
Het slechts doornemen van deze opdrachten geeft je een minimale 
voorbereiding voor de praktijk. Tijdens een echt assessment ontmoet je 
doorgewinterde assessoren. Zij weten door jaren ervaring precies hun 
vinger op je gevoelige plek te leggen en je hiermee “uit de tent” te 
lokken. Een gedegen voorbereiding is daarom een must! Gun jezelf een 
professionele voorbereiding bij Sollicitego, klik hier voor een training. 
Hierdoor ga je zelfverzekerd en optimaal voorbereid naar een 
assessment!
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De auteur 
Over Bas Klein Geltink en Sollicitego

Jong, vernieuwend en een tikje eigenwijs: dat is Sollicitego! Ik ben Bas Klein 
Geltink en ik neem je graag mee in mijn verhaal. 

Het begin  

Met jarenlange ervaring als recruiter weet ik als geen ander waar bedrijven 
naar zoeken en hoe jij je als sollicitant kunt onderscheiden. Er was echter 
iets wat me dwars ging zitten: ik wist precies waar de pijnpunten bij 
afgewezen sollicitanten lagen, maar die kennis kon ik niet doorgeven. Het 
gevolg was dat ze bij volgende sollicitaties precies dezelfde fouten maakten. 
Ik ben altijd van mening dat je moet doen wat je gelukkig maakt. In mijn geval 
is dat mensen helpen door het overdragen van mijn kennis. Het werd dus tijd 
om mijn eigen dromen na te gaan jagen.
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Ik beschik over een avontuurlijk en reislustig karakter. In 2014 zegde ik mijn 
baan als recruiter op en besloot ik om een jaar een wereldreis te maken. Zo 
bezocht ik onder andere India, Maleisië, Thailand, de Filipijnen, Taiwan en 
Centraal-Amerika. Wat een geweldig avontuur was dat! Ik genoot van andere 
culturen, deed inspiratie op en schreef vanuit een hangmat mijn 
businessplan. Begin 2015 werd Sollicitego een feit!

Afgelopen jaren is het Sollicitego-team duurzaam gegroeid tot een 
fantastisch en hecht team. Hierdoor kunnen wij nog meer mensen helpen 
met het vinden van een baan.

Op zoek naar een nieuwe baan?  

Op onze eigen wijze coachen wij sollicitanten door persoonlijke face-to-face 
of online sollicitatietrainingen te geven. Onze aanpak is als volgt: we nemen 
de gewenste vacature als uitgangspunt, we bootsen het gesprek zo goed 
mogelijk na en daarna is er nog genoeg tijd voor evaluatie. Het geheim zit 
hem hierbij in de persoonlijke praktijkgerichte adviezen. Wij vinden dat 
solliciteren ook leuk moet zijn, dus er is ook ruimte voor een grapje 
tussendoor.

Een baan garanderen kan ik niet, maar wij trainen je wel om succesvoller te 
solliciteren. Ik geloof dat je dan het volgende gesprek met veel meer 
zelfvertrouwen ingaat en jezelf onderscheidt van de rest. Het nieuws dat er 
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wederom een cliënt een nieuwe baan heeft is priceless. Daar doe ik het 
allemaal voor. 
 
Behalve sollicitatietrainingen bieden wij ook andere diensten aan, zoals een 
sollicitatiebrief- of cv-controle, zodat ook jij binnenkort de datum voor het 
sollicitatiegesprek in je agenda kunt noteren.
 
Zelf houd ik helemaal niet van lang wachten, daarom kun je bij ons binnen 48 
uur terecht voor een training of je ontvangt je brief of cv binnen diezelfde tijd 
terug: voorzien van aanbevelingen én uitleg. Ook ’s avonds en in het 
weekend. Wel zo fijn als je weer snel aan het werk wilt!
 

De toekomst  

Ik vind dat je jezelf altijd moet blijven ontwikkelen, 
want stilstand is achteruitgang. 
Ik wil daarom zoveel mogelijk mensen helpen 
om een (nieuwe) baan te vinden, zodat ze weer 
voor leuke uitdagingen komen te staan. Mijn 
streven is om de online en offline raadbank te 
worden, waar zowel werkenden als werkzoekenden 
terecht kunnen voor sollicitatieadvies!
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Contact 
Hoe je ons kunt bereiken

Mocht je op- of aanmerkingen hebben over dit boek of in gesprek willen gaan 
over solliciteren, mag je mij altijd een berichtje sturen naar info@sollicitego.nl 
of contact opnemen via 020-8943445.

Tot die tijd wens ik je heel veel succes met je assessment! 
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Uitgegeven in eigen beheer. 

Alle rechten voorbehouden. 

Copyright © Sollicitego, 2017

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Disclaimer 

Sollicitego heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij de vervaardiging, betrouwbaarheid 
en actualiteit van alle gepubliceerde gegevens. Onjuistheden of onvolledigheden zijn 

echter niet altijd te vermijden. Sollicitego en de aan haar gelieerde en met haar 
samenwerkende ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade 

als gevolg van de inhoud van dit werk. 
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