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6. HIGHLIGHT – inbasket voor management vaardigheden 
 

Assessment van managementeffectiviteit en –vaardigheden 

Met assessment centers voor leidinggevende functies wilt u in kaart brengen welke resultaten de 
deelnemer bereikt. Met de inbasket HIGHLIGHT beoordeelt u welke managementresultaten hij of zij 
kan boeken samen met een team of afdeling. De HIGHLIGHT is een SJT (Situational Judgement Test). 
SJT’s in assessment centers hebben een goede voorspellende waarde. Inbasket HIGHLIGHT van 
CONSTRUCT is een online oefening. Dat stelt u in staat om snel en volledig geautomatiseerd de 
management vaardigheden te beoordelen. 

 
  
Met HIGHLIGHT beoordeelt u een deelnemer op:  
▪ Behalen van managementdoelen  
▪ Boeken van resultaten  
▪ Effect op medewerkers  
▪ Financieel management  
▪ De stijl van managen  
▪ Plannen en Organiseren 

 

 

Beoordelingscriteria in het HIGHLIGHT rapport  

Door de breedte van de handelings- en beslissingsopties kunnen de resultaten worden beoordeeld 
en geanalyseerd aan de hand van een groot aantal criteria. Zoals de effectiviteit gemeten in:  
 Financiële resultaten  
 Klantgerichte resultaten  
 Medewerker gerichte resultaten  
 

Een aanvullende analyse biedt de mogelijkheid om, behalve te bepalen in hoeverre het eigenlijke 
doel is bereikt, ook de aanpak van de deelnemer, de stijl van managen te beoordelen. 

En verder: 

 Initiatief en resultaatgerichtheid 
 Plannen en organiseren 
 efficiënt gebruik van tijd en geld 
 informatie verzamelen en delegeren  
 controleren gedrag 
 prioriteiten stellen 
 persoonlijke zwaartepunten: 

 resultaatgericht handelen 
 tevredenheid van de klanten 
 motivatie van de medewerkers 

 beoordelingsvermogen  
 analytisch vermogen  
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De oefening HIGHLIGHT 

 

Opdracht en Situatie 

De deelnemers krijgen tijdelijk een managementpositie bij HIGHLIGHT B.V. te Amsterdam. In een uur 
tijd dienen zij een drietal doelen te realiseren. Tijdens de voorbereiding krijgen zij te lezen welke 
doelen dit zijn, hoe hun team van vier medewerkers tot nu toe werkt en wat de situatie in de 
organisatie en daarbuiten is. 

 
 

 
 

 

Verloop 

Uitgaand van een korte schriftelijke situatieschets, behandelen de deelnemers achter de pc een 
groot aantal ingekomen berichten. Terwijl ze daarmee bezig zijn, worden ze geconfronteerd met 
nieuwe informatie. Naast de tijdsplanning, het delegeren van taken en het stellen van prioriteiten 
moeten de deelnemers bij inbasket HIGHLIGHT kiezen tussen en beslissen over verschillende acties. 
Door deze uitbreiding ten opzichte van de klassieke PC Inbasket-methode, kan ook de inhoudelijke 
kwaliteit van de genomen beslissingen en maatregelen in detail worden beoordeeld en kan worden 
bepaald waar iedere deelnemer de nadruk op legt.  
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Doelgroep 

Assessment voor functies waarbij hoge eisen worden gesteld op het gebied van management en 
organisatie. Deze inbasket simulatie leent zich voor toepassing in assessment centers op HBO niveau 
en hoger.  

 

U kunt deze inbasket gebruiken om iemands vermogen om te plannen en te organiseren in te 
schatten. Het meest baat bij het gebruik van HIGHLIGHT hebben professionals die regelmatig 
dergelijke managementvaardigheden moeten inschatten: personeelsadviseurs, consultants werving 
en selectie, personeelsmanagers, testpsychologen en loopbaanadviseurs. 

 

Toepassingen 

U kunt HIGHLIGHT voor verschillende doeleinden gebruiken: 

 Externe selectie van personeel 
 Interne selectie of plaatsing 
 Loopbaanbegeleiding van medewerkers 
 Ontwikkeling van middenkader en high potentials die hun planningsvaardigheid en 

organisatievermogen willen testen. 

 

Voordelen 

De voordelen van deze geautomatiseerde inbasket zijn divers: 
 

Unieke bijdrage aan het assessment 
Met HIGHLIGHT meet u hoe de deelnemer managet en hoe hij of zij beslist. Hierdoor kunt u 
rapporteren over aanpak en effectiviteit in management taken. 

Besparing van tijd en kosten 
De online inbasket HIGHLIGHT is aanzienlijk efficiënter dan een ‘papieren’ postbak. Inbasket 
HIGHLIGHT neemt u in 80 minuten af (of 60 minuten wanneer u de inbasket inzet zonder de extra 
analytische taak) en de nakijktijd komt in het geheel te vervallen. Een 'papieren' postbak wordt 
doorgaans in twee uur afgenomen en kost u minstens een uur om na te kijken. 

Objectiviteit 
Het gebruik van de online inbasket HIGHLIGHT verhoogt de objectiviteit omdat de simulatie iedere 
persoon en iedere beslissing steeds op eenzelfde manier beoordeelt. 

Standaardisatie 
De inhoud van de inbasket is gelijk voor elke deelnemer. Hierdoor weet u zeker dat zij dezelfde 
oefening deden en dezelfde kansen hadden. Bovendien weet u dat zij op vergelijkbare manier zijn 
beoordeeld.   
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Randvoorwaarden 

De HIGHLIGHT-inbasket is een online simulatie. U dient minimaal te beschikken over een computer en 
internet. U kunt gebruik maken van recente versies van webbrowsers als Chrome, Firefox en Explorer.  

De inbasket kan zowel op Apple computers als op Windows PC’s worden afgenomen. De online 
techniek brengt het gemak met zich mee dat deelnemers op elke locatie kunnen werken, bijvoorbeeld 
thuis of op locatie bij de eigen werkgever. 

 

HIGHLIGHT in het kort  

 Een in de praktijk beproefd assessment inbasket voor management vaardigheden 
 Heeft grote toegevoegde waarde in het assessment center 
 Een realistische simulatie van voor het dagelijks werk relevante taken.  
 Hoge mate van acceptatie bij de meest uiteenlopende deelnemersgroepen. 
 Gebruikersvriendelijke online afname en eenvoudige programmabediening 
 Automatische, objectieve en gedifferentieerde beoordeling op basis van uitvoerige strategie-

analyses 
 Een breed scala aan toepassingsmogelijkheden als individuele of groepsoefening 

 

 

Instructie 

Voordat u optimaal met HIGHLIGHT aan de slag kunt gaan, heeft u vanzelfsprekend meer 
achtergrondinformatie nodig. Gedurende een half dagdeel zal een adviseur van CONSTRUCT u dan 
ook over alle ins en outs van HIGHLIGHT instrueren.  
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HIGHLIGHT - Psychometrische Eigenschappen 
 

Vanaf 2011 hebben meer dan 5000 leidinggevenden uit verschillende sectoren de inbasket 
HIGHLIGHT gemaakt in assessments om hun leiderschapspotentieel te beoordelen of als onderdeel 
van een selectie procedure. Deze hoeveelheid resultaten biedt grondige statistische informatie om 
de standaardisatie en validatie van de test en de items te waarborgen. 

Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van de achttien schalen, ligt tussen α = .90 en α = .98 (Cronbach's Alfa. Alfa-
waarden boven .90 zijn geclassificeerd als 'uitstekend'.) 

 

 

De betrouwbaarheid van de 

inbasket HIGHLIGHT werd 

bevestigd, de algemene 

consistentie van de 18 criteria 

was hoog (.93). Bovendien 

blijkt uit de evaluatie van 

deelnemers-feedback dat de 

test in hoge mate wordt 

geaccepteerd en dat de criteria 

in de rapporten begrijpelijk 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

• Acties voor klant tevredenheid .92   

• Acties voor medewerker tevredenheid .92   

• Acties om de winst te verhogen .91   

• Delegeren .97   

• Assertiviteit .93   

• Controlegedrag .91   

• Marketing en reclame .90   

• Netwerken en persoonlijke benadering .95   

• Stellen van prioriteiten .90   

• Proactieve houding  .94   

• Oplossen problemen .96   

• Kwaliteitsbewaking .94   

Onderzoekend gedrag .95   

• Resourcemanagement .98   

• Planningsvaardigheden .96   

• Doel klanttevredenheid .92   

• Doel tevredenheid van de werknemers .90   

• Doel economische handelen .91   
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Evaluatie door deelnemers 

 
Realisme:  Heel goed / erg goed 48%  
 Goed 46%  
 Na enig wennen 5% 
   
Begrijpelijkheid:  Ja  96%  
 Ja, met enkele vragen  4%  
   
Moeilijkheid:  Gemiddeld tot zwaar   
   
Gelijkenis op het werk:  Ja  48%  
 Grotendeels  38%  
 Beperkt 9% 

Validiteit 

Content validiteit 
Verschillende deskundigen zijn het erover eens dat de testitems in HIGHLIGHT de belangrijkste 
aspecten van de theoretische constructen (bijv. Proactief gedrag, kwaliteitsbewaking) uitgebreid 
meten. 
Human Resources Consultants en Human Resources Development Experts hebben onze selectie van 
competenties in een enquête bevestigd. Geen van de competenties in de HIGHLIGHT-inbasket werd 
irrelevant of ongepast gevonden in deze studie. 
Aan panels van deskundigen is voorgelegd of de competenties relevant zijn en of er competenties 
ontbreken. Uit de antwoorden van de panels blijkt dat de rapportage over de oefening compleet is. 
 
Construct validiteit 
Een vergelijking van de testresultaten van subgroepen (bijvoorbeeld business managers, midden 
managers, deskundigen, werknemers zonder leiderschapservaring) liet de verschillen zien tussen de 
groepen die verwacht werden. We hebben een significant verschil gevonden in de scores voor 
'business managers' en de 'algemene groep' met betrekking tot de criteria voor 'analytisch en logisch 
redeneren, 'economisch handelen en 'efficiëntie'. Deze groepsverschillen kunnen als argument 
worden beschouwd voor de construct validiteit van de HIGHLIGHT. 
Bovendien werden er geen significante verschillen gevonden tussen de testresultaten van 
vrouwelijke en mannelijke deelnemers. 
 
Voorspellende waarde 
HIGHLIGHT is een Situationele Beoordelingstest (SJT), onderzoek toont aan dat SJT’s zeer goede 
voorspellers zijn van toekomstige effectiviteit en prestaties. De reden hiervoor: SJT’s en inbaskets zijn 
simulaties. Het zijn uitgebreide arbeidsproeven met realistische taken en werk situaties. Zelfs 
wanneer intelligentietests deel uitmaken van het assessment, voegt de SJT nog steeds incrementele 
validiteit toe aan het assessment center. 
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Face validity  
Gebruikers en deelnemers rapporteren dat de testresultaten van de HIGHLIGHT-inbasket in hoge 
mate overeenkomen met waarnemingen van assessment centers of zelfevaluatie van deelnemers.  
Deze oordelen zijn met name van toepassing op competenties als: 

• Efficiency 

• Economische handelen 

• Resourcemanagement 

• Inspanning en inzet  

• Analytisch en logisch redeneren 

• Activiteiten met betrekking tot klanten en medewerkers 

• Onderzoekend gedrag 

• Controlerend gedrag 

• Bereidheid om te delegeren 
 

In het algemeen is de inbasket HIGHLIGHT beoordeeld als een efficiënt, betrouwbaar en valide 
instrument voor de beoordeling van cognitieve vaardigheden. Bovendien heeft de HIGHLIGHT 
bovengemiddelde acceptatie door deelnemers en gebruikers. 

 

Wilt u meer weten? 

Indien u geïnteresseerd bent in Inbasket HIGHLIGHT, dan kunt u contact opnemen met  

 

Construct, Adviseurs voor personeelsontwikkeling en instrumenten BV: 

Postbus 5095 

1380 GB  Weesp 

085 – 2103 002 

info@cbpsy.com 

 

 

Met alle plezier zullen wij uw vragen beantwoorden. Tevens kunt u dan een afspraak maken voor een 
vrijblijvende demonstratie. 
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HIGHLIGHT – voorbeeldrapport 
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HIGHLIGHT – uitleg bij de resultaten 

 

Algemeen: absolute resultaten en relatieve scores 

Het rapport over Inbasket HIGHLIGHT bevat 10 bladzijden met informatie. In dit document krijgt u 
hulp bij het lezen van het rapport. 

De eerste informatie die u zoekt staat op bladzijde 1 en 2. Op deze bladzijden geven de scores de 
absolute kwaliteit weer. Dat wil zeggen: De behaalde resultaten zijn afgezet tegen het maximaal 
mogelijke resultaat. Dit levert een ruwe score op die vervolgens genormeerd is. De genormeerde 
scores zijn uitgedrukt in percentielen. De scores die op deze bladzijden staan beantwoorden 
daarmee uw vraag: Hoe goed heeft de deelnemer de HIGHLIGHT gemaakt? WAT heeft de deelnemer 
gepresteerd? De algemene regel hierin is: hoe hoger de score is, hoe beter de HIGHLIGHT is gemaakt. 

De informatie op de volgende bladzijden (3 en verder) gaan over de relatieve kwaliteit. Dat 
betekent: De behaalde resultaten zijn afgezet tegen het mogelijke resultaat van alles wat de 
deelnemer gedaan heeft. De scores die op deze bladzijden staan, beantwoorden uw vraag over stijl- 
of competentie-kenmerken van de deelnemer. Hiermee wordt bijvoorbeeld uw vraag beantwoord: 
HOE pakt de deelnemer zijn management taken aan? LET OP: Bij veel scores hoeft een hoog 
percentiel niet goed te zijn. Een gemiddeld percentiel kan meer bij de betrokken functie passen. 
 

Bladzijde 1 en 2: Resultaten 
 

Bladzijde 1 - het resultaat: 

Scores   

Bereiken van doelen  Resultaat inbasket-taak : De deelnemer heeft aan het begin 
van HIGHLIGHT een opdracht gekregen. Op deze bladzijde 
leest u hoe effectief iemand was. Efficiency gaat hierbij over 
de ingezette uren van medewerkers. De analytische taak is 
de analyse die deelnemers in de laatste 20 minuten maken. 

Efficiency mailbox-taak  

Resultaat analytische taak  

Aantal bewerkte e-mails  Dit is kwantitatieve informatie. Dit vertelt u hoeveel mails de 
deelnemer heeft geopend. Dit kan geheel los staan van de 
effectiviteit. Het gaat over tempo en stijl van werken. 
 

Planningsvaardigheden  Gaat over plannen en organiseren. Dit is gebaseerd op vier 
schalen en is het gemiddelde van ‘stellen van prioriteiten’, 
‘agendabeheer’, ‘resourcemanagement’ en ‘delegeren’.  
De mate van delegeren hoort hier niet bij. 
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Bladzijde 2 - uitwerking van het resultaat: 

Scores   

Economisch handelen  De deelnemer heeft aan het begin van HIGHLIGHT een 
opdracht gekregen. Op deze bladzijde leest u hoe effectief 
iemand was op de drie onderdelen van de opdracht. U leest 
eraan af in welk management-gebied door de deelnemer 
het best wordt gehandeld. 
 
Daarbij komt de deelnemer allerhande problemen tegen. De 
laatste score laat zien hoe compleet de gedane acties zijn en 
hoe doelgericht de deelnemer met de gestelde opdracht 
bezig was. 

Klanttevredenheid  

Tevredenheid medewerkers  

Oplossen van problemen in 
totaal 

 

 

 

Bladzijde 3 tot en met 6: kwalitatieve scores of voorkeursgedrag  
 

Vanaf bladzijde 3 zijn de scores relatief. De behaalde resultaten zijn afgezet tegen het maximaal 
haalbare resultaat van alles waar de deelnemer aan is toegekomen. Daardoor zijn deze scores meer 
kwalitatief en gaan ze over voorkeursgedrag. In de HIGHLIGHT kiest de deelnemer uit ruim 300 
verschillende acties. Acties is een heel brede term: het zijn beslissingen, maatregelen, taken en 
afspraken. In theorie kan in het resultaat alles voorkomen: 20 gekozen acties of 300 gekozen acties. 
De hoeveelheid acties kan los staan van het resultaat op bladzijde 1 van het rapport: De deelnemer 
die 100 acties/maatregelen kiest, kan op hetzelfde resultaat uitkomen als de deelnemer die voor 200 
acties kiest. 

Als algemene regel voor de beoordeling van de kwalitatieve scores geldt: het is beter als de score 
gemiddeld is dan dat het een heel hoge score is. Een hoge score kan betekenen dat de deelnemer 
doorschiet in een bepaald gedrag. Denk hierbij aan te veel informatie zoeken, teveel doen of te 
éénzijdig handelen. Het predicaat ‘te weinig’ of ‘teveel’ zal mede afhangen van functie-eisen. Als 
vuistregel geldt: beneden het 25ste percentiel en boven het 75ste percentiel is wellicht extreem.  

 

  
 

Interessant is het verschil tussen absolute kwaliteit op bladzijde 2 en relatieve 
kwaliteit op bladzijde 6. Bij de eerste drie scores op die bladzijden gaat het om het 
bereiken van de drie doelstellingen. Door die scores op de twee bladzijden te 
vergelijken komt u veel te weten. Hoog op absoluut en laag op kwaliteit (veel 
fouten) betekent dat er veel aandacht naar een doelstelling gaat en vaardigheden 
juist laag zijn. Laag op absoluut en hoog op kwaliteit betekent dat de aandacht voor 
een doelstelling laag is maar de vaardigheden juist goed zijn. 
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Van bladzijde 3 tot en met 6 vindt u zeventien scores. De in de resultaten genoemde hoofdstukken 
kunnen overeenkomen met de competenties die u in uw rapportage gebruikt. Daarom staat 
hieronder een overzicht met de hoofdstukken en de scores die daaronder vallen.  

 

Hoofdstuk  Scores 

Planningsvaardigheden  
Al het gedrag dat hoort bij plannen en organiseren.  
Hierbij hoort ook het gebruik van geld en uren.  

 -  Stellen van prioriteiten 
-  Agendabeheer  
-  Resourcemanagement  
-  Delegeren 
-  Mate van delegeren 
-  Inzet in uren 
 

Onderzoek / controle  
Uit onderzoek blijkt dat de manier waarop iemand 
met de eigen informatievoorziening omgaat, een 
onderscheidende factor is. Hierbij hoort informatie 
opvragen en om terugkoppeling vragen.  
 

 -  Onderzoekend gedrag 
-  Controlegedrag 
 

Ingrijpen / aansturen  
De daadkracht van de manager: Zaken in beweging 
brengen, het eigen belang bewaken en 
actiebereidheid.  
 

 -  Kwaliteitsbewaking 
-  Assertief gedrag 
-  Pro-actieve houding 
 

Marketing / Netwerken  
Al het gedrag dat gericht is op de buitenwereld; op het 
niveau van de markt en op het niveau van de enkele 
klant.  
 

 -  Marketing en reclamecampagnes 
-  Netwerken en persoonlijke 
 benadering 
 

Probleemoplossend vermogen in bewerkte e-mails  
Het aantal aangepakte problemen, maar nu als 
relatieve score (de absolute score op bladzijde 1 is 
wellicht belangrijker voor u).  
 

 -  Oplossen van problemen (relatief) 
 

Acties om de grotere doelstellingen te bereiken  
In deze drie scores ziet u terug of de deelnemer een 
voorkeursgebied heeft: financiën, klanten of 
medewerkers. NB: een voorkeur is nog geen 
competentie; de absolute scores op bladzijde 2 
kunnen afwijken!  
 

 - Acties om winst te verhogen 
- Acties aangaande klantgerichtheid 
- Acties aangaande betrokkenheid bij 
 de medewerkers 
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Bladzijde 7: Efficiency 

Op deze bladzijde staat Efficiency in HIGHLIGHT geplot. In HIGHLIGHT is dit een afzetting tegen twee 
assen: uren van mensen die de deelnemer heeft geïnvesteerd versus het behaalde resultaat. Het 
rode vakje slaat op de deelnemer. De andere vakjes geven de scores in de normgroep weer.  

 
Bladzijde 8: Bewerkingsoverzicht 

Hierin ziet u in een oogopslag hoe de deelnemer gewerkt heeft. In de kolommen ziet u alle acties 
staan die bij elk mailbericht horen. Bij elke actie staat hier een ?, een – of een +. 

[?]  = Geen beslissing over deze actie genomen 

[+] =  Gekozen voor deze actie 

[-] =  Deze actie verworpen 

 
Bij de analytische taak betekent een [+]: de vraag is goed beantwoord en een [-]: de vraag is foutief 
beantwoord. 

In de 5de kolom staat per mailbericht (item) of de deelnemer (1, 2 of 3) punten heeft gehaald voor 
het toekennen van de juiste prioriteit. 

 

Bladzijde 9:  Tijdsplanning en belasting 

Hier ziet u hoe de deelnemer de taken met bijbehorend aantal uren heeft gedelegeerd aan 
medewerkers. Wellicht is het vanaf de twaalfde kolom het meest interessant.  

Kolom 12: Capaciteit Week 1 in procent. Hieraan leest u af of de medewerkers in het team gelijkelijk 
zijn belast.  

Kolom 13: Capaciteit Week 1 in percentiel. Hieraan ziet u of een van de medewerkers relatief veel 
wordt ingezet (gerelateerd aan de normgroep) in week 1.  

Kolom 14: Capaciteit Week 1 en Week 2 in percentiel. Hieraan ziet u of een van de medewerkers 
relatief veel wordt ingezet (gerelateerd aan de normgroep), gezien over beide weken. 

 
Bladzijde 10:  prioriteiten verdeling 

Op bladzijde 3 heeft u aan de score gezien of de deelnemer de goede prioriteiten stelt. Op bladzijde 
8 stond dit per mailbericht (item). Op deze bladzijde 10 leest u de verdeling van prioriteiten. In 
donker-oranje staan de aantallen per prioriteit in absolute scores. Er achter staat een kolom 
“optimum”. Dit is de verdeling van scores zoals bij een maximaal resultaat.  
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Veel gestelde vragen over HIGHLIGHT resultaten 

 

Waarom lijken de scores op bladzijden 3 tot en met 6 anders dan de scores op bladzijde 1 en 2?  
 
Op bladzijden 1 en 2 gaat het vooral om effectiviteit van de deelnemer. Anders gezegd: er staat WAT 
iemand gepresteerd heeft in deze oefening. Bladzijden 3 tot en met 6 gaan over de werkwijze: HOE 
heeft iemand de inbasket HIGHLIGHT aangepakt? Dit kan soms van elkaar afwijken. Twee 
deelnemers kunnen het managen van werkzaamheden op heel verschillende manieren aanpakken en 
toch even effectief zijn.  
 
 
Hoe kan iemand een lage score hebben op “prioriteiten” (blz. 3) en toch een goed resultaat 
behalen?  
 
Dit blijkt uit onderzoek mogelijk. Sommige deelnemers stellen prioriteiten en zijn effectief. Andere 
deelnemers stellen weinig prioriteiten. Zij lijken met een schot hagel te werken. Toch kunnen zij 
tussen de vele acties die zij kiezen ook de juiste acties kiezen. De verwachting is dat zij daarmee wel 
(veel) meer beslag leggen op geld en uren.  
 
 
Wat is het verschil tussen delegeren en mate van delegeren op blz. 3?  
 
Bij delegeren gaat het om de juiste personen kiezen om iets aan te delegeren. Bij mate van delegeren 
gaat het om de hoeveelheid acties die gedelegeerd wordt. Een lage score betekent: de deelnemer 
gaat veel zelf doen.  
 
 
De deelnemer heeft de Mailbox HIGHLIGHT niet af. Werkt dit verstorend op de resultaten?  
 
Het is de bedoeling dat veel deelnemers de HIGHLIGHT niet af krijgen. Dit zorgt voor voldoende 
spreiding in de resultaten. Indien u op bladzijde 8 ziet dat minder dan dertig procent van de oefening 
is gemaakt, dan is de HIGHLIGHT te complex geweest voor de deelnemer. De resultaten op bladzijde 
1 en 2 zijn in dat geval nog steeds representatief. Bij hogere percentages (>30%) op bladzijde 8 zijn 
de scores op bladzijde 3 tot en met 6 ook representatief.  
 
 
Waarom zijn de scores op bladzijde 2 en bladzijde 6 verschillend terwijl zij op beide bladzijden 
financiën, klanten en medewerkers betreffen?  
 
Het verschil is belangrijk! Op bladzijde 2 gaat het over effectiviteit en op bladzijde 6 over waar de 
deelnemer het meeste aandacht aan geeft. Een deelnemer kan kiezen voor heel effectieve acties 
waarmee hij de financiële doelstellingen bereikt (blz. 2). Tegelijkertijd kan het zijn dat hij aan de 
financiële doelstellingen weinig aandacht heeft besteed of hoefde te besteden (blz. 6). Het 
omgekeerde kan ook voorkomen: veel acties op bladzijde 6 en weinig effect op bladzijde 2. 
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HIGHLIGHT – Schema voor beoordeling resultaten 

 

I) Resultaten*:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B Bedrijfsmatig/financieel resultaat (2.1)            

K Klantgericht resultaat (2.2)            

P HR Management resultaat (2.3)            

O Operationeel resultaat (1.2, 1.5)            

S Kwantiteit (1.4)            

A Algemeen:             

 

 

II) Observaties*: 

B Bedrijfsmatig/financieel  resultaat (2.1, 6.1) & (3.3, 3.6) & (1.3)  

 

 

K Klantgericht resultaat (2.2, 4.3, 6.2) & (5.3, 5.4) 

 

 

 

P HR Management resultaat (2.3, 6.3) & (4.1, 4.2, 5.1, 3.5) 

 

 

O Operationeel resultaat: (1.2, 1.5, 2.4) & (4.3, 5.5) & (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6) 

 

 

A Algemeen: (niveau 1.1, 1.2) & (actief 2.4, 5.2, 3.5) & (informatie 4.1, 4.2) &  (geordend 1.5)  
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Toelichting op het schema 

Het rapport met scores uit de HIGHLIGHT is uitgebreid en bevat veel relevante scores. Juist dan is het 
goed om het geheel te overzien. Daar is het schema voor bedoeld: veel gebruikers hebben plezier 
van het schema doordat het de scores in blok I eerst terugbrengt naar 5 resultaatgebieden. Hier 
geeft u een score (1 t/m 10) op elk van deze gebieden, gebaseerd op de scores van de 1e en 2e 
pagina van het rapport.  
Vervolgens biedt het tweede deel van het schema (blok II) de ruimte om de nuance aan te brengen. 
Bij 'observaties' kunt u het HIGHLIGHT-rapport doorlopen en de afzonderlijke resultaten verdelen 
over de resultaatgebieden.  
In elk blok wordt verwezen naar scores uit het rapport. Het nummer verwijst naar een specifieke 
bladzijde en een score in het rapport. Tussen haakjes staat eerst de bladzijde en dan de score. (3.4) is 
bijvoorbeeld op bladzijde 3, de 4e score. (Dat is “delegeren”). 

 

Werken met dit schema in drie stappen 

Eerste stap: Zet in blok I (Resultaten) kruisjes. De getallen in de tweede kolom verwijzen naar de 
scores in het rapport: (2.1) = op bladzijde 2, de 1ste score. (1.4) = op bladzijde 1 de 4de score. 
Voorbeeld: Operationeel resultaat is gebaseerd op twee scores (1.2 en 1.5). Als de deelnemer 
daarvoor een 4 en een 6 haalt zet dan een kruisje bij 5. 

Tweede stap: Zoek bij blok 2 (Observaties) de scores die bij een onderdeel horen. Noteer in 
sleutelwoorden jouw observaties of nuances. Voorbeeld: Achter operationeel resultaat staan 3.1 
(prioriteiten) en 3.4 (delegeren) genoemd. Een deelnemer heeft daarvoor een 8 en een 3. Dan noteer 
ik sleutelwoorden als “stelt prioriteiten” en “delegeert aan verkeerde personen”. 

Derde stap: de afweging voor het verslag. Deze afweging vereist kennis of analyse van de functie. 
Eenzelfde rapport kan daarom tegen verschillende functies, verschillend worden afgewogen. Een 
handreiking: 

 In het eerste blok gaat het om resultaten. Daarmee wordt bedoeld: resultaten van 
beslissingen en maatregelen van de deelnemer. Aangenomen wordt dat de scores in dit blok 
een voorspeller zijn van het resultaat dat een persoon in de functie gaat behalen. Dus hoe 
hoger de scores, hoe effectiever in de functie. Hier zijn de scores absoluut*. 

 In het tweede blok gaat het vaak om relatieve* scores. Deze gaan eerder over vaardigheden 
en stijlkenmerken. U zal in uw afweging rekening moeten houden met functiekenmerken. 
Soms zie je graag hogere scores (bijvoorbeeld prioriteiten stellen) maar soms is een 
gemiddelde score beter (bijvoorbeeld “mate van delegeren”).  

 
*) Absolute scores en relatieve scores 

De scores in het rapport op bladzijde 1 en 2 zijn de absolute kwaliteit. Het aantal goede antwoorden 
wordt afgezet tegen de maximaal haalbare score. De daaruit volgende ruwe score wordt vervolgens 
vergeleken met de scores van de normgroep. 

De scores op pagina’s 3 t/m 6 zijn de relatieve kwaliteit. Behaalde punten worden eerst afgezet 
tegen het totaal wat de deelnemer heeft afgehandeld. De daaruit volgende ruwe score wordt 
vervolgens genormeerd. 
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HIGHLIGHT - normen 

 

Gebruik voor HIGHLIGHT de passende normgroep. Bij het uitdraaien van een rapport heeft u de keus 
uit vier normgroepen: de algemene normen en drie “deel-“normen: 

Normgroep N = gebaseerd op deelnemers (norm 2020) 

NL-Directie 300 met ervaring in directie functies 

NL-Management 943 met ervaring in managementposities 

NL-Teamleader 419 met ervaring als teamleider 

NL-Specialist 687 zonder leidinggevende ervaring 

NL-Standard 2020 1812 De algemene, gemengde, groep 

 
De “deelnormen” zijn gebaseerd op gegevens die deelnemers zelf invoeren. Ze kunnen kiezen of zij 
geen ervaring als leidinggevende hebben (specialist), teamleider zijn geweest of manager.  
Hierbij zijn de belangrijkste constateringen: 

 De nieuwe normgroep is “strenger” dan de oude. Eenzelfde deelnemer krijgt op de nieuwe 
norm enkele punten minder 

 Het lijkt erop dat deelnemers zonder leidinggevende ervaring niet lager presteren dan de 
mensen met ervaring. Dit ligt waarschijnlijk aan het verschil in werk- en denkniveau van de 
twee normgroepen en niet aan de verschillen in werkervaring: de groep [NL-Specialist] bevat 
duidelijk meer mensen met een WO-opleiding. 

 U kiest bij het opvragen van het rapport zelf voor een van de normgroepen. 
 

De nieuwe normen van HIGHLIGHT leiden tot kleine verschillen  

In de tabel hieronder ziet u de scores van deelnemer mevrouw Modelo. Afhankelijk van de normen 
kunnen de scores zeven à negen percentielen verschillen. Bij sommige normen haalt zij hogere 
scores, ofwel betreffende norm is “soepeler”. 

Scores van Mia Modelo 

Deelnorm    

Naam in menu Totaal Analytisch Planning 

NL-Management 60 41 60 

NL-Teamleader 59 46 65 

NL Specialist, niet leidinggevenden 53 43 60 

NL-Standard, nieuwe normgroep 58 43 61 

 
Op zich is het plausibel dat mensen die ervaring hebben als “manager” al eerder een 
resultaatverantwoordelijke functie hadden. Dat verklaart een verschil met de “teamleiders”. De iets 
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strengere norm van de “specialisten” kan aan het werk- en denkniveau liggen. Een groot deel van 
deze groep heeft wetenschappelijk onderwijs gevolgd. 

Welke norm te gebruiken voor HIGHLIGHT rapporten? 

Uw keuze van normgroepen laat u afhangen van de functie waar u het assessment center voor doet. 
In het geval dat u selecteert voor een resultaatverantwoordelijke managementfunctie van niveau, 
ligt de norm [NL-Management ] voor de hand. Als er weinig bekend is over de managementfunctie, 
dan is het wellicht beter om de algemene normgroep [NL-standard] te kiezen. Die normgroep is 
groot. Dat weegt op tegen de kleine verschillen tussen de deelnormen. 
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HIGHLIGHT – instructies voor de deelnemer 

 

Lees de volgende instructies goed door. Ze bevatten de aanwijzingen voor het uitvoeren van de test. 
Tijdens de test kunt u ook op het beeldscherm te allen tijde deze instructie weer aanklikken en lezen. 

 

Het gesimuleerde bedrijf  
Bij de volgende oefening neemt u de leiding op u van HIGHLIGHT Eventmanagement B.V. in 
Amsterdam. Naast het hoofdkantoor in Londen heeft HIGHLIGHT vestigingen in heel Europa en sinds 
kort ook in de Verenigde Staten, Japan en China. 
De HIGHLIGHT Groep biedt haar klanten een breed dienstenpakket rondom de organisatie en 
realisatie van events voor de meest uiteenlopende doelgroepen en gelegenheden (variërend van 
bruiloftsfeesten tot beursevenementen). 
In Nederland heeft de onderneming momenteel vier vestigingen (in Rotterdam, Utrecht, Den Haag 
en Amsterdam). Het eerste HIGHLIGHT-kantoor in Nederland werd tien jaar geleden geopend in 
Rotterdam. Vijf jaar later volgden tegelijkertijd de vestigingen in Utrecht en Den Haag en ongeveer 
zeven maanden geleden is de vestiging in Amsterdam erbij gekomen. 
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Uw functie in het bedrijf 

De vestiging in Amsterdam had in de beginfase wat opstartproblemen, die tot gevolg hadden dat uw 
voorganger (de heer Sutter) al na vier maanden ontslag nam en de onderneming verliet. Drie 
maanden geleden heeft u - na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de service-industrie - de leiding 
over de HIGHLIGHT vestiging in Amsterdam op u genomen. Bij het aanvaarden van uw functie 
werden u door het hoofdkantoor in Londen de volgende doelstellingen genoemd:  

A) U moet ervoor zorgen dat de vestiging al in het jaar van oprichting een omzet behaalt van 
minimaal 1,25 miljoen euro en daarbij kostendekkend werkt.  

B) De acquisitie en het behouden van klanten en het onderhandelen met leveranciers behoren tot 
uw taken. Omdat de onderneming in Amsterdam nog naam moet maken en pionierswerk moet 
doen, wordt er van u ook verwacht dat u zich - behalve met management - af en toe persoonlijk 
bezighoudt met events. Wanneer belangrijke klanten voor het eerst samenwerken met 
HIGHLIGHT Amsterdam, of in het geval van een zeer belangrijk evenement dat veel publiciteit 
zal trekken, hoort dat evenement tot uw verantwoordelijkheden. Een daarvan betreft het op 
zaterdag 6 augustus te houden feestelijke bal "Dancing Diplomats" voor de buitenlandse 
diplomaten in Nederland, dat u organiseert in opdracht van de vereniging "Le Corps". "Le Corps" 
heeft de organisatie van dit bal voor het eerst opgedragen aan HIGHLIGHT en heeft bij een 
bevredigend verloop een verdere samenwerking in het vooruitzicht gesteld. Het bal zal voortaan 
eens per jaar plaatsvinden en bovendien zijn er regelmatig kleinere evenementen waarbij de 
vereniging ondersteuning nodig heeft. Over de evenementen van "Le Corps" wordt in de pers 
gewoonlijk uitvoerig bericht.  

C) Ook het managen, het coördineren en zorg dragen voor gemotiveerde medewerkers (drie 
eventmanagers en een assistente) is uw taak. 

Naast deze zaken wordt u geconfronteerd met een flink aantal kleine en grote problemen.  

 

Uw team 

Anna Blank 
Teamassistente, 28 jaar. 
Ongehuwd, goede kennis van de Engelse en Italiaanse taal. Na een afgebroken rechtenstudie heeft 
ze twee jaar als adviseuse gewerkt voor zakelijke klanten bij een reisbureau. Ze is van het begin af 
aan werkzaam bij het kantoor in Amsterdam en volgt momenteel - naast haar werk - een 
marketingopleiding. Ze zet zich goed in, maakt vaak overuren en ondersteunt het team bij de 
organisatie van events. Het lukt haar in haar werk echter niet altijd het overzicht te houden en de 
juiste prioriteiten te stellen. Soms blijven er belangrijke dingen liggen. Ze zou graag meer 
verantwoording dragen en streeft ernaar zelf eventmanager te worden. Toch heeft ze af en toe nog 
te weinig zelfvertrouwen, neemt ze weinig beslissingen en vertrouwt ze liever op anderen dan dat ze 
de dingen zelfstandig aanpakt. 
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Tom Sander 
Eventmanager, 29 jaar. 
Zijn studie (bedrijfseconomie met zwaartepunt marketing) heeft hij vlak voor de opening van het 
kantoor afgesloten met het behalen van zijn master en sindsdien is hij werkzaam voor HIGHLIGHT 
Amsterdam. Hij is dynamisch, enthousiast, bijzonder geïnteresseerd, openhartig en nieuwsgierig en 
pakt de taken die hem worden opgedragen zeer zelfbewust aan. Hij heeft gevoel voor humor, is 
ongecompliceerd en spontaan in de omgang en maakt snel contact. Met betrekking tot zijn 
vermogen om problemen op te lossen, kan worden opgemerkt dat hij snel van begrip en 
buitengewoon creatief is, maar niet altijd even kritisch en nauwkeurig vraagt naar het hoe en 
waarom en eerder geïnteresseerd is in snelle, pragmatische oplossingen. Hij begint veel, maar maakt 
niet alle taken altijd consequent af, "springt" soms van de ene taak naar de andere en schiet in zijn 
ijver het doel af en toe voorbij. Hij heeft vooral belangstelling voor de grote events, waarbij hij kan 
werken met hoge budgets en waarbij hem veel mensen en middelen ter beschikking staan. 

 

Julia Robertson 
Eventmanager, 38 jaar, getrouwd en 1 kind. 
Julia beschikt over zeer goede kennis van Engels en Frans. Na haar studie sociologie, geschiedenis en 
politicologie heeft ze 6 jaar gewerkt op de afdeling Cultuur van de gemeente Leiden (waar ze o.a. 
heeft meegewerkt aan de organisatie van het jubileum van de stad). Na de geboorte van haar 
dochter heeft ze 3 jaar ouderschapsverlof genomen. Daarna was ze 2 jaar werkzaam als 
eventmanager bij HIGHLIGHT in Rotterdam. Vier maanden geleden is ze bij de vestiging in 
Amsterdam komen werken. Ze komt uitgesproken professioneel en bekwaam over, is bijzonder 
representatief en uitstekend in staat de juiste argumenten aan te voeren om de dingen te 
"verkopen". In haar dagelijks werk geeft ze de voorkeur aan relatief duidelijk gestructureerde taken, 
die ze vlekkeloos uitvoert. Ze werkt goed georganiseerd met een lichte neiging tot perfectionisme, 
maar heeft moeite om vanuit een bepaalde situatie te improviseren en toont daarbij niet zoveel 
creativiteit en flexibiliteit. In de omgang met andere teamleden is ze over het geheel genomen 
formeel, correct en vriendelijk, maar op kritiek reageert ze buitengewoon gevoelig. 

 

Martin Miller 
Eventmanager, 36 jaar, getrouwd en heeft 2 kinderen.  
Martin spreekt goed Engels. Hij is ingenieur in de informatica en heeft 8 jaar werkervaring, waarvan 2 
jaar bij HIGHLIGHT Rotterdam. Sinds de opening van het kantoor in Amsterdam maakt hij deel uit van 
het team. Hij beschikt over zeer goede en gedetailleerde kennis op het gebied van techniek, 
elektronische gegevensverwerking, internet (ook HTML) en de programma's Word, Excel en 
Powerpoint. Als lid van een team van ontwikkelaars heeft hij meegewerkt aan de programmering van 
de nieuwe eventmanagement-software "EVE". Hij is een analytisch briljante en vakinhoudelijk 
competente medewerker, die zich echter bij een groot aantal projecten eerder heeft ontpopt als 
"bezwaarmaker" en "kritische geest" dan als "aanjager". Momenteel is hij - naast zijn werk in 
Amsterdam – af en toe ook actief als troubleshooter bij andere projecten (bijv. in Rotterdam) en 
daardoor zeer druk bezet. 
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Uw opdracht 

Het is zondag 31 juli, 16.00 uur.  
Van donderdag tot zaterdag heeft u een internationale marketingbeurs in Brussel bezocht. Vanwege 
uw volle agenda en de vele contacten, bent u niet in de gelegenheid geweest uw mails te bekijken. 
Daarom bent u vandaag naar kantoor gekomen om in alle rust de binnengekomen e-mail af te 
handelen en de activiteiten voor de komende werkweek te plannen. 

- U vindt 28 e-mails in uw inbox.  

- Bij elke e-mail wordt van u verwacht dat u eerst de prioriteit bepaalt.  

- Vervolgens staat er bij elke e-mail een reeks acties en beslissingen die u zou kunnen nemen.  

Om een e-mail te kunnen bewerken, moet eerst de prioriteit worden bepaald (hoog, gemiddeld, 
laag). De importantie van het onderwerp van de mail is hierbij van doorslaggevend belang. In 
hoeverre de vereiste maatregelen dringend (urgent) zijn, komt tot uiting door het tijdstip waarin u 
het inplant in een agenda. Bij iedere e-mail dienen meerdere beslissingen te worden genomen en 
evt. acties te worden ondernomen. Acties die om minimaal 15 minuten tijd vragen, moeten als taken 
worden ingepland in de agenda. Als u taken delegeert aan één van uw medewerkers, zet u die dan in 
de agenda van de persoon in kwestie. Kortom, bij elke e-mail gaat u: 
- prioriteit bepalen 
- beslissingen nemen 
- te ondernemen acties kiezen en delegeren 
- acties en afspraken inplannen 
- taken (acties) delegeren. 
 

De beste manier van werken: 

Hoe meer van de brieven u bewerkt en hoe meer acties u kiest of afwijst, hoe hoger uw score zal 
zijn. Werk daarom vlot door. Sla eventueel acties over als u er nog geen beslissing over kunt/wilt 
nemen. U kunt later altijd weer teruggaan en de actie alsnog kiezen of afwijzen. 

Technisch en praktisch kunt u zelf kiezen in welke volgorde u werkt. U kunt brieven altijd weer 
opnieuw openen en acties alsnog bewerken of wijzigen. Let op: het gaat erom dat u zoveel mogelijk 
e-mails bewerkt, dat hoeft niet op volgorde van de prioriteit die de mails van u krijgen toegekend. 

Na 60 minuten is de tijd om de e-mails te bewerken afgelopen. Dan volgt het analytische onderdeel. 
Hier worden dan nog een keer gedurende 2x 10 minuten twee (van de eerder getoonde) e-mails uit 
de inbasket-oefening gepresenteerd. Bij beide e-mails worden een aantal vragen gesteld. U hebt dus 
in totaal 20 minuten de tijd om deze vragen te beantwoorden.  

De totale duur van de gehele oefening bedraagt 80 minuten (exclusief ongeveer 15 minuten voor het 
(opnieuw) doorlopen van deze instructies). Voor het uitvoeren van het analytische onderdeel heeft u 
een rekenmachine nodig en kladpapier en een pen 

 
 

Wij wensen u veel succes!  
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Postvak IN 

Nadat de oefening gestart is, krijgt u eerst het Postvak IN van uw mailprogramma te zien met daarin 
de binnengekomen post. 

E-mails kunt u openen door ze aan te klikken. 
U kunt dan eenvoudig door te klikken op  van de ene e-mail naar de andere gaan. Door te klikken 
op  keert u terug naar het laatst geopende venster. 

Door te klikken op  beëindigt en verlaat u het eerste onderdeel van de online inbasket-oefening. 
U geeft hiermee aan dat u dit onderdeel voor het aflopen van de beschikbare tijd volledig heeft 
bewerkt en dat u verder wilt gaan met de analytische taken. U KUNT DAN NIET MEER TERUG IN HET 
‘POSTVAK IN’!  

De resterende bewerkingstijd voor het betreffende testonderdeel staat helemaal rechts aangegeven. 

Door te klikken op  kunt u te allen tijde de instructies oproepen en dus de informatie over de 
situatie, de medewerkers, het organigram en het takenpakket nog eens doorlezen. 
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E-mail bewerken 

Lees, om een e-mail te bewerken, eerst de tekst van de e-mail aandachtig door. 

Vervolgens bepaalt u de prioriteit van de omschreven feiten. Het selecteren van de passende 
prioriteit loopt via het keuzemenu. 

Bepaal svp bij elke e-mail welke prioriteit u aan de omschreven feiten geeft. 
De prioriteit die u aan een bericht geeft, heeft te maken met het belang van dat bericht. Dat is iets 
anders dan de urgentie van de door u te kiezen acties en maatregelen. Die urgentie kunt u later laten 
blijken uit uw keuze van dag en tijdstip van te ondernemen acties in de agendaplanning. 
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Acties en delegeren 

Naast iedere e-mail wordt er een aantal maatregelen en actiemogelijkheden getoond, waarbij u door 

het activeren van ✘ of van ✔ aangeeft of u deze laat uitvoeren of afwijst. Bewerk ALLE 

maatregelen en actiemogelijkheden, zodat er geen vraagtekens ? blijven staan en er zoveel 

mogelijk ✘ of ✔ staan. 

Klik daarom op het ? teken voor elke actie of maatregel. 

Na de eerste klik verschijnt er een ✘ teken. 
Dit geeft aan dat u deze actie NIET wilt laten uitvoeren of dat u het niet eens bent met deze 
maatregel. 

Als u nog een keer klikt, verschijnt er een ✔ teken. 
Dit geeft aan dat u deze actie WEL wilt laten uitvoeren of dat u het eens bent met deze maatregel. 

 
De duur van een actie wordt tussen haakjes getoond achter de actietekst en kan niet door u worden 
gewijzigd. 
Acties waarbij de duur staat aangegeven, zijn gedetailleerder in te plannen. 
Zodra u een dergelijke actie initieert door het zetten van een groen vinkje, wordt van u gevraagd aan 
te geven welke persoon uit uw team die taak op zich moet nemen. 

Als u niet vastlegt wie de taak op zich moet nemen, als u dus niet delegeert, kunt u er van uitgaan dat 
deze taak niet wordt volbracht. Deze actie wordt dan als "niet geïnitieerd" beschouwd. 
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Taken van het team 

Let u er bij het delegeren van taken op dat u ook daadwerkelijk met alle personen rekening houdt. 
Als u een actie initieert waaraan volgens u meerdere personen deel zouden moeten nemen (bijv. een 
teammeeting of een gesprek) of als het u zinvol lijkt dat twee medewerkers samen een taak 
uitvoeren, zet dan een vinkje bij iedere deelnemende persoon. 
 
Dit is vooral van belang bij gesprekken en vergaderingen. Wilt u bijv. een gesprek met Anna 
inplannen, zet dan bij "wie?" een vinkje, bij "ik" EN bij "Anna"! 
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Planning en urgentie 

Wij vragen van u om in de agenda te plannen wanneer elke actie moet worden uitgevoerd. Uw 
planning heeft onder meer met de urgentie van een actie te maken. 

Als u geen beslissing neemt aangaande de planning (en dus urgentie), zal de actie/taak automatisch 
in de takenlijst onder de categorie "volgende week" verschijnen. 

 

LET OP! Bij sommige e-mails zijn er al acties met een groen vinkje en zijn de velden "wie?" en 
"wanneer?" al ingevuld.  
Dat betekent dat uw medewerkers deze acties al hebben ingepland in hun agenda. 
 

U kunt acties die al staan ingepland altijd herroepen: door te klikken op de actie in kwestie verschijnt 
er een rood kruis en daarmee geeft u aan: "Nee, deze actie wil ik niet initiëren!". De actie wordt dan 
verwijderd uit de agenda. 
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Agenda 

Door te klikken op , komt u bij het agendavenster, waar u de agenda's van het hele team kunt 
inzien. 
Selecteer de naam van de medewerker wiens agenda u wilt bekijken. 

 

Wilt u een actie of taak onderbrengen bij een andere medewerker, de uitvoering verplaatsen naar 
een andere dag of de taak uit de agenda verwijderen, klik dan op de betreffende taak. 

 

Zo wisselt u direct naar het venster met de inhoud van de e-mail, waaruit deze taak voortkomt. De 
actie verschijnt vetgedrukt. 
Breng de gewenste wijzigingen aan en wissel door te klikken op  weer naar de agenda. 

 

 

 

Tot slot 

Als u tijdens de test de behoefte heeft nog even een blik te werpen op een samenvatting van deze 
instructie, dan kan dat. Hiervoor staat er in het hulpmenu een optie tot uw beschikking: door te 
klikken op  kunt u de instructies oproepen en dus de informatie over de situatie, de 
medewerkers, het organigram en het takenpakket nog eens doorlezen. 

 

Twee laatste tips:  

1. Gebruik de tijd die u krijgt om de instructies te lezen.  

2. Als u klaar bent met de oefening, controleer dan of u alle achtentwintig brieven EN alle acties 
 heeft afgehandeld. 

Heel veel succes!  
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HIGHLIGHT zonder analytische taak – instructies voor de deelnemer 

 

Lees de volgende instructies goed door. Ze bevatten de aanwijzingen voor het uitvoeren 
van de test. Tijdens de test kunt u ook op het beeldscherm te allen tijde deze instructie 
weer aanklikken en lezen. 

 

Het gesimuleerde bedrijf  
 
Bij de volgende oefening neemt u de leiding op u van Highlight Eventmanagement B.V. in 
Amsterdam. Naast het hoofdkantoor in Londen heeft Highlight vestigingen in heel Europa en sinds 
kort ook in de Verenigde Staten, Japan en China.  
De Highlight Groep biedt haar klanten een breed dienstenpakket rondom de organisatie en realisatie 
van events voor de meest uiteenlopende doelgroepen en gelegenheden (variërend van 
bruiloftsfeesten tot beursevenementen). 
In Nederland heeft de onderneming momenteel vier vestigingen (in Rotterdam, Utrecht, Den Haag 
en Amsterdam). Het eerste Highlight-kantoor in Nederland werd tien jaar geleden geopend in 
Rotterdam. Vijf jaar later volgden tegelijkertijd de vestigingen in Utrecht en Den Haag en ongeveer 
zeven maanden geleden is de vestiging in Amsterdam erbij gekomen. 
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Uw functie in het bedrijf  
 
De vestiging in Amsterdam had in de beginfase wat opstartproblemen, die tot gevolg hadden dat uw 
voorganger (de heer Sutter) al na vier maanden ontslag nam en de onderneming verliet. Drie 
maanden geleden heeft u - na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de service-industrie - de leiding 
over de Highlight vestiging in Amsterdam op u genomen. Bij het aanvaarden van uw functie werden u 
door het hoofdkantoor in Londen de volgende doelstellingen genoemd:  

A) U moet ervoor zorgen dat de vestiging al in het jaar van oprichting een omzet behaalt van 
minimaal 1,25 miljoen euro en daarbij kostendekkend werkt.  

B) De acquisitie en het behouden van klanten en het onderhandelen met leveranciers behoren tot 
uw taken. Omdat de onderneming in Amsterdam nog naam moet maken en pionierswerk moet 
doen, wordt er van u ook verwacht dat u zich - behalve met management - af en toe persoonlijk 
bezighoudt met events. Wanneer belangrijke klanten voor het eerst samenwerken met Highlight 
Amsterdam, of in het geval van een zeer belangrijk evenement dat veel publiciteit zal trekken, 
hoort dat evenement tot uw verantwoordelijkheden. Een daarvan betreft het op zaterdag 6 
augustus te houden feestelijke bal "Dancing Diplomats" voor de buitenlandse diplomaten in 
Nederland, dat u organiseert in opdracht van de vereniging "Le Corps". "Le Corps" heeft de 
organisatie van dit bal voor het eerst opgedragen aan Highlight en heeft bij een bevredigend 
verloop een verdere samenwerking in het vooruitzicht gesteld. Het bal zal voortaan eens per jaar 
plaatsvinden en bovendien zijn er regelmatig kleinere evenementen waarbij de vereniging 
ondersteuning nodig heeft. Over de evenementen van "Le Corps" wordt in de pers gewoonlijk 
uitvoerig bericht.  

C) Ook het managen, het coördineren en zorg dragen voor gemotiveerde medewerkers (drie 
eventmanagers en een assistente) is uw taak. 

Naast deze zaken wordt u geconfronteerd met een flink aantal kleine en grote problemen.  

 

Uw team 

 

Anna Blank 
Teamassistente, 28 jaar. 
Ongehuwd, goede kennis van de Engelse en Italiaanse taal. Na een afgebroken rechtenstudie heeft 
ze twee jaar als adviseuse gewerkt voor zakelijke klanten bij een reisbureau. Ze is van het begin af 
aan werkzaam bij het kantoor in Amsterdam en volgt momenteel - naast haar werk - een 
marketingopleiding. Ze zet zich goed in, maakt vaak overuren en ondersteunt het team bij de 
organisatie van events. Het lukt haar in haar werk echter niet altijd het overzicht te houden en de 
juiste prioriteiten te stellen. Soms blijven er belangrijke dingen liggen. Ze zou graag meer 
verantwoording dragen en streeft ernaar zelf eventmanager te worden. Toch heeft ze af en toe nog 
te weinig zelfvertrouwen, neemt ze weinig beslissingen en vertrouwt ze liever op anderen dan dat ze 
de dingen zelfstandig aanpakt. 
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Tom Sander 
Eventmanager, 29 jaar. 
Zijn studie (bedrijfseconomie met zwaartepunt marketing) heeft hij vlak voor de opening van het 
kantoor afgesloten met het behalen van zijn master en sindsdien is hij werkzaam voor Highlight 
Amsterdam. Hij is dynamisch, enthousiast, bijzonder geïnteresseerd, openhartig en nieuwsgierig en 
pakt de taken die hem worden opgedragen zeer zelfbewust aan. Hij heeft gevoel voor humor, is 
ongecompliceerd en spontaan in de omgang en maakt snel contact. Met betrekking tot zijn 
vermogen om problemen op te lossen, kan worden opgemerkt dat hij snel van begrip en 
buitengewoon creatief is, maar niet altijd even kritisch en nauwkeurig vraagt naar het hoe en 
waarom en eerder geïnteresseerd is in snelle, pragmatische oplossingen. Hij begint veel, maar maakt 
niet alle taken altijd consequent af, "springt" soms van de ene taak naar de andere en schiet in zijn 
ijver het doel af en toe voorbij. Hij heeft vooral belangstelling voor de grote events, waarbij hij kan 
werken met hoge budgets en waarbij hem veel mensen en middelen ter beschikking staan. 

 

Julia Robertson 
Eventmanager, 38 jaar, getrouwd en 1 kind. 
Julia beschikt over zeer goede kennis van Engels en Frans. Na haar studie sociologie, geschiedenis en 
politicologie heeft ze 6 jaar gewerkt op de afdeling Cultuur van de gemeente Leiden (waar ze o.a. 
heeft meegewerkt aan de organisatie van het jubileum van de stad). Na de geboorte van haar 
dochter heeft ze 3 jaar ouderschapsverlof genomen. Daarna was ze 2 jaar werkzaam als 
eventmanager bij Highlight in Rotterdam. Vier maanden geleden is ze bij de vestiging in Amsterdam 
komen werken. Ze komt uitgesproken professioneel en bekwaam over, is bijzonder representatief en 
uitstekend in staat de juiste argumenten aan te voeren om de dingen te ‘verkopen’. In haar dagelijks 
werk geeft ze de voorkeur aan relatief duidelijk gestructureerde taken, die ze vlekkeloos uitvoert. Ze 
werkt goed georganiseerd met een lichte neiging tot perfectionisme, maar heeft moeite om vanuit 
een bepaalde situatie te improviseren en toont daarbij niet zoveel creativiteit en flexibiliteit. In de 
omgang met andere teamleden is ze over het geheel genomen formeel, correct en vriendelijk, maar 
op kritiek reageert ze buitengewoon gevoelig. 

 

Martin Miller 
Eventmanager, 36 jaar, getrouwd en heeft 2 kinderen.  
Martin spreekt goed Engels. Hij is ingenieur in de informatica en heeft 8 jaar werkervaring, waarvan 2 
jaar bij Highlight Rotterdam. Sinds de opening van het kantoor in Amsterdam maakt hij deel uit van 
het team. Hij beschikt over zeer goede en gedetailleerde kennis op het gebied van techniek, 
elektronische gegevensverwerking, internet (ook HTML) en de programma's Word, Excel en 
Powerpoint. Als lid van een team van ontwikkelaars heeft hij meegewerkt aan de programmering van 
de nieuwe eventmanagement-software "EVE". Hij is een analytisch briljante en vakinhoudelijk 
competente medewerker, die zich echter bij een groot aantal projecten eerder heeft ontpopt als 
‘bezwaarmaker’ en ‘kritische geest’ dan als ‘aanjager’. Momenteel is hij - naast zijn werk in 
Amsterdam – af en toe ook actief als troubleshooter bij andere projecten (bijv. in Rotterdam) en 
daardoor zeer druk bezet. 
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Uw opdracht  
 

Het is zondag 31 juli, 16.00 uur.  
Van donderdag tot zaterdag heeft u een internationale marketingbeurs in Brussel bezocht. Vanwege 
uw volle agenda en de vele contacten, bent u niet in de gelegenheid geweest uw mails te bekijken. 
Daarom bent u vandaag naar kantoor gekomen om in alle rust de binnengekomen e-mail af te 
handelen en de activiteiten voor de komende werkweek te plannen. 

- U vindt 28 e-mails in uw postbak.  

- Bij elke e-mail wordt van u verwacht dat u eerst de prioriteit bepaalt.  

- Vervolgens staat er bij elke e-mail een reeks acties en beslissingen die u zou kunnen  nemen.  
 

Om een e-mail te kunnen bewerken, moet eerst de prioriteit worden bepaald (hoog, gemiddeld, 
laag). De importantie van het onderwerp van de mail is hierbij van doorslaggevend belang. In 
hoeverre de vereiste maatregelen dringend (urgent) zijn, komt tot uiting door het tijdstip waarin u 
het inplant in een agenda. Bij iedere e-mail dienen meerdere beslissingen te worden genomen en 
evt. acties te worden ondernomen. Acties die om minimaal 15 minuten tijd vragen, moeten als taken 
worden ingepland in de agenda. Als u taken delegeert aan één van uw medewerkers, zet u die dan in 
de agenda van de persoon in kwestie. Kortom, bij elke e-mail gaat u: 
- prioriteit bepalen 
- beslissingen nemen 
- te ondernemen acties kiezen en delegeren 
- acties en afspraken inplannen 
- taken (acties) delegeren.  
 

De beste manier van werken: 

Hoe meer van de brieven u bewerkt en hoe meer acties u kiest of afwijst, hoe hoger uw score zal 
zijn. Werk daarom vlot door. Sla eventueel acties over als u er nog geen beslissing over kunt/wilt 
nemen. U kunt later altijd weer teruggaan en de actie alsnog kiezen of afwijzen. 

Technisch en praktisch kunt u zelf kiezen in welke volgorde u werkt. U kunt brieven altijd weer 
opnieuw openen en acties alsnog bewerken of wijzigen. Let op: het gaat erom dat u zoveel mogelijk 
e-mails bewerkt, dat hoeft niet op volgorde van de prioriteit die de mails van u krijgen toegekend. 

Na 60 minuten is de tijd om de e-mails te bewerken afgelopen. De totale duur van de gehele 
oefening bedraagt dus 60 minuten (exclusief ongeveer 15 minuten voor het (opnieuw) doorlopen 
van deze instructies).  
 
 
 
Wij wensen u veel succes!  
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Postvak IN 

 

Nadat de oefening gestart is, krijgt u eerst de InBox van uw mailprogramma te zien met daarin de 
binnengekomen post. 

 

E-mails kunt u openen door ze aan te klikken. 
U kunt dan eenvoudig door te klikken op  van de ene e-mail naar de andere gaan. Door te klikken 
op  keert u terug naar het laatst geopende venster. 

 

Door te klikken op  beëindigt en verlaat u de online Mailbox. 
U geeft hiermee aan dat u dit onderdeel voor het aflopen van de beschikbare tijd volledig heeft 
bewerkt en dat u verder wilt gaan met de evaluatie. U KUNT DAN NIET MEER TERUG IN DE INBOX!  

 

De resterende bewerkingstijd voor het betreffende testonderdeel staat helemaal rechts aangegeven. 

 

Door te klikken op  kunt u te allen tijde de instructies oproepen en dus de informatie over de 
situatie, de medewerkers, het organigram en het takenpakket nog eens doorlezen. 
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E-mail bewerken 

 

Lees, om een e-mail te bewerken, eerst de tekst van de e-mail aandachtig door. 

 

Vervolgens bepaalt u de prioriteit van de omschreven feiten. Het selecteren van de passende 
prioriteit loopt via het keuzemenu. 

 

Bepaal svp bij elke e-mail welke prioriteit u aan de omschreven feiten geeft. 
De prioriteit die u aan een bericht geeft, heeft te maken met het belang van dat bericht. Dat is iets 
anders dan de urgentie van de door u te kiezen acties en maatregelen. Die urgentie kunt u later laten 
blijken uit uw keuze van dag en tijdstip van te ondernemen acties in de agendaplanning. 

 

 

  



WERKEN MET HIGHLIGHT 

www.cbpsy.com  79 

Acties en delegeren 

 

Naast iedere e-mail wordt er een aantal maatregelen en actiemogelijkheden getoond, waarbij u door 

het activeren van ✘ of van ✔ aangeeft of u deze laat uitvoeren of afwijst. Bewerk ALLE 

maatregelen en actiemogelijkheden, zodat er geen vraagtekens ? blijven staan en er zoveel 

mogelijk ✘ of ✔ staan. 

Klik daarom op het ? teken voor elke actie of maatregel. 

Na de eerste klik verschijnt er een ✘ teken. 
Dit geeft aan dat u deze actie NIET wilt laten uitvoeren of dat u het niet eens bent met deze 
maatregel. 

Als u nog een keer klikt, verschijnt er een ✔ teken. 
Dit geeft aan dat u deze actie WEL wilt laten uitvoeren of dat u het eens bent met deze maatregel. 

 
De duur van een actie wordt tussen haakjes getoond achter de actietekst en kan niet door u worden 
gewijzigd. 
Acties waarbij de duur staat aangegeven, zijn gedetailleerder in te plannen. 
Zodra u een dergelijke actie initieert door het zetten van een groen vinkje, wordt van u gevraagd aan 
te geven welke persoon uit uw team die taak op zich moet nemen. 

Als u niet vastlegt wie de taak op zich moet nemen, als u dus niet delegeert, kunt u er van uitgaan dat 
deze taak niet wordt volbracht. Deze actie wordt dan als "niet geïnitieerd" beschouwd. 
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Taken van het team 

 

Let u er bij het delegeren van taken op dat u ook daadwerkelijk met alle personen rekening houdt. 
Als u een actie initieert waaraan volgens u meerdere personen deel zouden moeten nemen (bijv. een 
teammeeting of een gesprek) of als het u zinvol lijkt dat twee medewerkers samen een taak 
uitvoeren, zet dan een vinkje bij iedere deelnemende persoon. 
 
Dit is vooral van belang bij gesprekken en vergaderingen. Wilt u bijv. een gesprek met Anna 
inplannen, zet dan bij "wie?" een vinkje, bij "ik" EN bij "Anna"! 
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Planning en urgentie 

 

Wij vragen van u om in de agenda te plannen wanneer elke actie moet worden uitgevoerd. Uw 
planning heeft onder meer met de urgentie van een actie te maken. 

 

Als u geen beslissing neemt aangaande de planning (en dus urgentie), zal de actie/taak automatisch 
in de takenlijst onder de categorie "volgende week" verschijnen. 

 

LET OP! Bij sommige e-mails zijn er al acties met een groen vinkje en zijn de velden "wie?" en 
"wanneer?" al ingevuld.  Dat betekent dat uw medewerkers deze acties al hebben ingepland in hun 
agenda.  
U kunt acties die al staan ingepland altijd herroepen: door te klikken op de actie in kwestie verschijnt 
er een rood kruis en daarmee geeft u aan: "Nee, deze actie wil ik niet initiëren!". De actie wordt dan 
verwijderd uit de agenda. 
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Agenda 

 

Door te klikken op , komt u bij het agendavenster, waar u de agenda's van het hele team kunt 
inzien. 
Selecteer de naam van de medewerker wiens agenda u wilt bekijken. 

 

Wilt u een actie of taak onderbrengen bij een andere medewerker, de uitvoering verplaatsen naar 
een andere dag of de taak uit de agenda verwijderen, klik dan op de betreffende taak. 

Zo wisselt u direct naar het venster met de inhoud van de e-mail, waaruit deze taak voortkomt. De 
actie verschijnt vetgedrukt. 
Breng de gewenste wijzigingen aan en wissel door te klikken op  weer naar de agenda. 

 

Tot Slot 

Als u tijdens de test de behoefte heeft nog even een blik te werpen op een samenvatting van deze 
instructie, dan kan dat. Hiervoor staat er in het hulpmenu een optie tot uw beschikking: door te 
klikken op  kunt u de instructies oproepen en dus de informatie over de situatie, de 
medewerkers, het organigram en het takenpakket nog eens doorlezen. 

 
 

Twee laatste tips:  

1. Gebruik de tijd die u krijgt om de instructies te lezen.  
2. Als u klaar bent met de oefening, controleer dan of u alle achtentwintig brieven EN alle acties 

 heeft afgehandeld. 

 

Heel veel succes! 


