Een enerverend dagje assessment

Je eigen ik onder de loep
uit het eerste? Ik bijt me vast, geef het beste. De
moeite loont, zo blijkt tijdens de evaluatie: René
Jansen is zeer scheutig met superlatieven. Meer
wil ik er niet over uitwijden. Want inmiddels heb
ik in de meer dan uitvoerige rapportage - ze lag
twee dagen later keurig in de bus - gelezen, dat
ik slechts ‘redelijk bescheiden’ ben. Dus probeer
ik mijn leven te beteren. In dat kader moet ook
mijn openheid over de test van het cijfermatig
inzicht worden gezien. Voorbeeld, vul aan: 5, 17,
6, 17, 8, 18, 11, 20, … Dat werk. Mijn score: drie
op negen. ‘Dat is beneden het gemiddeld hboniveau’, wrijft René Jansen het me in. Valt tegen,
zeker omdat ik thuis voor een rekenwonder
doorga. Eenoog? Hoe dan ook, in vergelijking
met deze capaciteitentests zijn de andere toetsen - van individuele persoonlijkheid, drijfveren,
teamrollen en werktype bijvoorbeeld - slechts
kinderspel.

Diepte-interview

In de middag volgt na het broodje kaas - ‘Hoe
was het vanochtend?’, ‘Best wel vermoeiend!’het diepte-interview. Het objectieve met het subjectieve combineren, noemt René Jansen het.
Soepel maar gedecideerd loodst hij me door de
krochten van mijn binnenste. Over mijn oude
moeder gaat het, mijn zus en mijn ex. Over mijn
partner en mijn dieren. Over mijn studie(keuze),
wensen en verlangens. Over mezelf dus. En over
mijn nieuwste - nog onzekere - plannen. Dat
laatste brengt René Jansen tijdens de slotevalu-

■ Overschat een assessment niet”.
”
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atie in een poëtische bui: ‘Je bent als een rups
die aanvoelt dat hij gaat vlinderen, maar daar

ochtend voel ik me uitgedaagd, schuif naar het

nog te weinig bij stilstaat. Terwijl dat juist z’n

puntje van m’n stoel. Want een assessment

sterkste kwaliteit is.’ Ik knik en slik. Hoor maar

ondergaan met de bedoeling er een verhaal over

amper zijn aanbeveling: ‘Je zou meer uit de

te schrijven, daar is toch een stuk spanning van

interactie met andere mensen kunnen halen.’

af. Maar psycholoog Lonnie van Son, naaste

Sindsdien fladder ik vrolijk en nieuwsgierig door

medewerker van René Jansen, weet me te

het leven. En denk na over die zin van Seneca uit

prikkelen. Dit is de Watson-Glaser, de test der

mijn eindexamen Latijn, die René Jansen ent-

tests. Gaat over kritisch denken, analyseren,

housiast als lijfspreuk voor me aanbeveelt: ‘Voor

interpreteren, evalueren, deduceren, situaties

degene die niet weet welke haven hij wil

overzien. Voorbeeld: Uiteenzetting: Alle grote

bereiken, is geen wind de zijne.’ Een assessment

romans zijn kunstwerken, spreken tot de ver-

- lang zo gek nog niet! ‘Maar niet overschatten’,

Fluitend rijd ik huiswaarts. Het zonnetje schijnt,

beelding. Deductie: Vele kunstvormen spreken

waarschuwt René Jansen. ‘Het is slechts middel,

de bloemen bloeien en de woorden van dr. René

tot de verbeelding. Mag je het laatste afleiden

geen doel.’

Door Jos Frusch

Zeven uur opgesloten in een
kamer met openstaande tuindeuren. Eerst schriftelijk afzien zeven tests - dan diepte-interview
en evaluatie. Verslag van een
loopbaan-assessment op vrijwillige basis.

Jansen huppelen door mijn hoofd. ‘Getalenteerd
man’. ‘Uitstekende helikopterview’. ‘Makkelijk
prater’. Ik vlieg. Want René Jansen kan het
weten.
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6P, instituut voor assessment en coaching

gecertificeerd

beroepskeuzepsycholoog, maar ook in het bezit
van een MBA van de Rotterdam School of
Management. Rijke ervaring, veel gezag. Zo
komt er een onverwacht happy end aan een
enerverend dagje assessment - dat is een moeilijk woord voor uitknijpen - bij 6P, het instituut
voor assessment en coaching in Eindhoven dat
René Jansen na een glansrijke studie en een succesvolle carrière enkele jaren geleden oprichtte.

Concentreren

‘Dit is een van de lastigste tests. Concentreer u,

6P is 2,5 jaar geleden opgericht door
René Jansen uit Sint-Odiliënberg. De
naam van het instituut staat voor de
zes onderdelen van ontwikkeling
waarin een organisatie kan groeien:
Purpose (het stellen van doelen),
People (de inzet van de juiste
mensen om die doelen te halen),
Process (de bedrijfsprocessen die
nodig zijn om de doelen te realiseren), Profit (het gewenste resul-

taat), Pleasure (plezier in het werk)
en Partnership (het teamwork). René
Jansen en zijn team van drie jonge
consultants coachen bedrijven en
instellingen om succesvoller te worden. Bovendien testen ze door middel van assessments de bekwaam- en
vaardigheid van (toekomstig) personeel.
Voor meer informatie: www.6p.nl.

lees goed, denk goed na.’ Voor het eerst deze
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