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5. ZEEZICHT – inbasket voor planningsvaardigheden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematisch en genormeerd assessment van plannen en organiseren  

 

De deelnemer wordt gevraagd plaats te nemen achter een computer en 50 minuten lang de rol waar 
te nemen van een manager in een organisatie. Vervolgens krijgt de deelnemer de opdracht in die tijd 
een veertigtal binnengekomen e-mails af te handelen. Deze mails betreffen situaties zoals managers 
die in de praktijk tegenkomen. 

 

 
 

       Fig. 1:     de inbasket met daarin 40 mail berichten 

 

De Inbasket ZEEZICHT is een instrument dat u inzicht geeft in iemands vermogen om 
werkzaamheden in te plannen en te organiseren en in de manier waarop die persoon 
omgaat met een situatie waarin in korte tijd veelsoortige problemen voorkomen.  
U krijgt resultaten over: 

1.  Delegeren 

2.  Prioriteiten stellen 

3.  Plannen 

4.  Analyseren 

5.  Logische aanpak 
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De deelnemer moet vervolgens het overzicht krijgen over de diverse vragen die op hem/haar 
afkomen, prioriteiten stellen, delegeren en afspraken plannen. 

 

 

 
Fig. 2: één van de veertig mailberichten, gericht aan de met naam genoemde deelnemer 

 

 

Direct nadat de deelnemer de inbasket beëindigd heeft, kunt u de behaalde scores in enkele 
seconden laten afzetten tegen de door u verlangde norm.  

 

 

Fig. 3: een voorbeeld uit het pdf rapport 

 

  



WERKEN MET ZEEZICHT 

www.cbpsy.com  15 

 

De Inbasket ZEEZICHT geeft u dan een overzicht op een vijftal vaardigheden: 

 Probleemherkenning 
 Prioriteiten stellen 
 Delegeren van taken aan de juiste personen 
 Planningsvaardigheid en 
 Inzicht in de relaties tussen problemen. 

U kunt bovendien zien of de deelnemer in staat is geweest om de brieven snel en effectief af te 
handelen. Daartoe maakt de Inbasket ZEEZICHT onderscheid tussen de kwantiteit en de kwaliteit van 
het resultaat. De score met betrekking tot de kwantiteit geven u een beeld van het tempo en de 
besluitvaardigheid van de deelnemer; de kwaliteit geeft u zicht op de mate van juistheid en 
volledigheid van de verrichte werkzaamheden. 

 

Doelgroep 

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

 

Toepassingen 

U kunt de Inbasket ZEEZICHT 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. 

 

 

Randvoorwaarden en techniek 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Inbasket ZEEZICHT dient u minimaal te beschikken over 
een computer en internet. U kunt gebruik maken van recente versies van webbrowsers als Chrome, 
Firefox en Explorer. 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. 

Kenmerken: 

Afnametijd: 50 minuten 

Normen: ruim 1300 

Subnormen Scholing:  
MBO, HBO en hoger 

Talen: Nederlands, Engels, 
Duits, Frans, Italiaans 

 



WERKEN MET ZEEZICHT 

www.cbpsy.com  16 

 
Instructie 

Voordat u optimaal met de Inbasket ZEEZICHT 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 de Inbasket ZEEZICHT instrueren. 

 

Wilt u meer weten? 

Indien u vragen heeft over inbasket ZEEZICHT, beantwoorden wij ze met alle plezier.  

U kunt contact opnemen met  

 

 CONSTRUCT bedrijfspsychologie: 

www.cbpsy.com 

info@cbpsy.com  
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ZEEZICHT – voorbeeldrapport 

STANDAARDRAPPORT ZEEZICHT 
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COMPETENTIERAPPORT, blz 1
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COMPETENTIERAPPORT, blz 2 
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ZEEZICHT – uitleg bij de resultaten 

 

Algemeen 

De Inbasket ZEEZICHT oefening meet of iemand de capaciteiten heeft om te plannen en te 
organiseren. Hierbij horen: prioriteiten stellen, delegeren, inplannen en overzicht hebben over de 
situatie.  
Het rapport van ZEEZICHT bestaat uit 4 pagina’s + een voorblad. U krijgt vooral over de eerste pagina 
van het rapport uitleg, omdat u aan deze enkele pagina al voldoende informatie heeft voor het 
gebruik van ZEEZICHT.  

In de ZEEZICHT-oefening verwerkt de deelnemer 40 mailberichten. Bij elke e-mail horen 4 
beslissingen met 4 of meer keuzes. Bij het nakijken wordt elke keuze vergeleken met de optimale 
oplossing. Vervolgens worden er punten toegekend. Een keuze kan tussen de 0 en de 4 punten 
opleveren. Voor prioriteiten stellen kan iemand maximaal 160 (=40*4) punten halen. Het totale 
aantal punten wordt uitgerekend als percentage van het maximaal haalbare. Dit percentage is de 
ruwe score of Waarde. Vervolgens worden de ruwe scores vergeleken met de normgroep. Dit levert 
genormeerde scores op die wij Percentiel noemen. Een percentiel geeft aan hoeveel procent van de 
normgroep een lagere score heeft dan deze persoon en hoeveel van de normgroep een hogere score 
heeft. 

 

Absolute resultaten en relatieve scores 

Het rapport kent twee delen. Het eerste deel laat de absolute scores zien en in het tweede deel staan 
de relatieve scores. 

Absolute scores: Het gaat hier om het totaal aantal goede antwoorden dat vervolgens genormeerd 
wordt en in percentielen wordt weergegeven. 

Relatieve scores: Het gaat hier om het percentage [goede antwoorden/gegeven antwoorden] dat 
vervolgens genormeerd wordt weergegeven. 

Als uw vraag is: “Hoe goed is deze persoon in het plannen en organiseren in een beperkt 
tijdsbestek?”, dan kijkt u vooral naar het eerste deel: de absolute scores tonen aan hoeveel van het 
werk de deelnemer goed plant en organiseert. 

Als uw vraag is: “Hoe precies is deze deelnemer in het plannen en organiseren?”, dan zijn de scores 
in het tweede deel een indicatie. De scores laten zien hoe het staat met de kwaliteit (gebrek aan 
fouten). 

Als uw vraag is: ”Ik zou eens willen weten hoe goed deze deelnemer plant en organiseert als hij/zij 
veel meer of onbeperkt de tijd krijgt?”, dan geven de relatieve scores in het tweede deel een 
antwoord. In dat geval doet het er niet toe wat hij/zij af heeft. De relatieve scores laten ook zien wat 
iemand bereikt als de tijd onbegrensd is. 

Of de score van een deelnemer voldoende of onvoldoende is, hangt vooral af van de functie en de 
daarbij gestelde eisen en niveaus. 
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ZEEZICHT resultaten – bladzijde 1 

Op de eerste bladzijde staan van boven naar onder 6 onderdelen. Dit zijn: koptekst, tabel resultaat 
absoluut, regel kwantiteit, relatieve kwaliteit, tabel verdeling delegeren en tabel verdeling 
prioriteiten. 

Koptekst: De naam van de deelnemer staat op de 2e regel van de koptekst. In het voorbeeld is dit 
mevrouw Modelo. Daaronder staat de normgroep waartegen de resultaten zijn afgezet. U kunt er uit 
opmaken of dit de normgroep is die bij de functie of bij de deelnemer past. 

Resultaat absoluut: Dit is het meest belangrijke deel. Met ‘absoluut’ wordt bedoeld hoeveel van de 
totale ZEEZICHT-oefening de deelnemer goed gemaakt heeft. In deze tabel staan zes scores 
opgesomd met de waarde en het percentiel erachter. Het totaal is het gemiddelde van de vijf regels 
eronder. De volgende regels gaan over prioriteiten stellen, delegeren, plannen en (indelen in) 
probleemgebieden. Dit zijn de acties die de deelnemer echt heeft moeten doen. De onderste regel 
heet logische volgorde. Dit betekent dat de deelnemer er bij het plannen rekening mee heeft 
gehouden dat sommige acties na elkaar gepland moeten worden (denk aan: de parkeerplaats eerst 
aanleggen en daarna pas parkeren).  
Op elke regel staan steeds twee getallen. De eerste is de ruwe score in de kolom onder “Waarde”. 
Daarna staat er de genormeerde score in de kolom “Percentiel”. Van alle keuzes die mevrouw 
Modelo heeft gemaakt, zijn er 70% goed. Vergeleken met de norm blijkt dat circa 72% (het percentiel 
is 72) van de normgroep lager scoort.  

Kwantiteit: Hier leest u welk percentage van de ZEEZICHT-oefening afgehandeld is. In het voorbeeld 
heeft mevrouw Modelo 100% van de opgaven gedaan. Dit zegt wellicht iets over snelheid van 
werken, maar niets over goede of foute antwoorden. De normgroep van deze regel is scheef. 
Daarom is het beter om met gezond verstand naar de ruwe score te kijken. In het gemiddelde geval 
is dit weinig informatief.  

Kwaliteit (relatief): Hiermee wordt bedoeld: gesteld dat ik alleen naar datgene kijk wat de 
deelnemer heeft gedaan (in dit geval 100%). Hoeveel is er dan goed? In het geval van mevrouw 
Modelo: zij heeft 100% gemaakt en daarvan was 71% goed. Hierbij geldt dezelfde aanbeveling als bij 
‘kwantiteit’ hierboven: de normtabel van deze regel is scheef – vandaar dat bij deze waarde een 
percentielscore van 44 hoort.  

Gebruikers van ZEEZICHT kijken vaker naar de verhouding kwantiteit/kwaliteit. In dit geval 100/71. 

Verdeling delegeren: Hierin leest u de kwantitatieve verdeling van het delegeren. Kwantitatief wil 
zeggen: u leest er de hoeveelheden in maar niet of het de juiste acties waren. In het voorbeeld van 
mevrouw Modelo ziet u dat haar kwantiteit aansluit bij de optimale verdeling.  

Verdeling prioriteiten: u leest hierin de kwantitatieve verdeling van de prioriteiten. In dit voorbeeld 
ziet u dat mevrouw Modelo 18% meer acties op prioriteit 2 zet dan in de optimale oplossing.  
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Veel gestelde vragen over ZEEZICHT-resultaten 

 

Wat is de belangrijkste score in het rapport? 
De totaalscore bovenaan de eerste bladzijde is het gemiddelde van alle scores. Daardoor is deze 
score het meest betrouwbaar en consistent. Wil u een enkele uitspraak doen over een competentie 
als ‘Planningsvaardigheden’, gebruik dan de genormeerde totaalscore. 
 

Wat is kwantiteit en kwaliteit? 
Kwantiteit: is het aantal beslissingen dat een deelnemer heeft genomen. Het geeft een indicatie van 
de snelheid van werken. Let wel: de meeste deelnemers krijgen de ZEEZICHT vrijwel helemaal af 
binnen de gegeven tijd. De normering van de kwantiteit is daardoor ‘stomp’. Door slechts enkele 
beslissingen niet te nemen, valt de genormeerde score al lager uit. 
 

Wat is kwaliteit? 
Kwaliteit is een relatieve score. Als u alleen kijkt naar wat een deelnemer gedaan heeft en daarvan 
het percentage goede antwoorden neemt, dan is dat de kwaliteit. Kwaliteit is een indicatie voor 
precies werken. Let wel: sommige deelnemers nemen vrij weinig beslissingen en werken erg precies. 
De normering van de kwaliteit is daardoor “scheef” verdeeld. Door slechts enkele fouten te maken te 
maken valt de genormeerde score al lager uit. 
 

Hoe kijk ik naar scores op kwantiteit en kwaliteit? 
Wij raden dit aan: A) Hecht weinig waarde aan de twee genormeerde scores op kwantiteit en 
kwaliteit. B) Kijk eerder naar de ruwe scores en zie ze als een indicatie. 
 

De score op delegeren is hoog maar dat zie ik niet terug in het deel “verdeling Delegeren” (en vice 
versa) 
De scores bij ‘verdeling Delegeren’ zijn louter kwantitatief. Met een verdeling die afwijkt van het 
optimum, kan een deelnemer toch een redelijke score behalen op Delegeren. Het 
beoordelingssysteem werkt genuanceerd. Een deelnemer krijgt afhankelijk van een beslissing of 
antwoord tussen de 0 en de 4 punten. 
 

De score op prioriteiten is hoog maar dat zie ik niet terug in het deel “verdeling Prioriteiten” (en 
vice versa) 
De scores bij ‘verdeling prioriteiten’ zijn louter kwantitatief. Met een verdeling die afwijkt van het 
optimum kan een deelnemer toch een redelijke score behalen op Prioriteiten stellen. Het 
beoordelingssysteem werkt genuanceerd. Een deelnemer krijgt afhankelijk van een beslissing of 
antwoord tussen de 0 en de 4 punten. 
 

Een deelnemer blijkt een probleem te hebben met de Nederlandse taal 
Dat heeft een behoorlijk effect op de resultaten. U kunt overwegen om sterker te letten op de 
relatieve scores op de laatste bladzijde van het rapport. 
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ZEEZICHT - normen 

 

Gebruik voor ZEEZICHT de passende normgroep. Bij het uitdraaien van een rapport heeft u de keus 
uit meerdere normgroepen of niveaus: 

Normgroep N = Gebaseerd op norm 2020 

NL Standaard 1884 afnames in de laatste twee jaar 

NL MBO 380 NL tot en met MBO 

NL HBO   439 NL HBO 

NL HBO en WO 575 NL HBO en hoger 

 

De normgroepen in ZEEZICHT leiden tot score verschillen 

U kunt een rapport opvragen dat op een van de vier genoemde niveaus is genormeerd. Dat levert 
verschillende scores op. Kijkt u bijvoorbeeld in de tabellen hiernaast. Hierin ziet u dat:  

 de scores afgezet tegen verschillende normen, verschillen van 
de algemene norm [NL Standard]. (In het geval van mevrouw 
Zazie betekent dat een maximaal verschil van 9 percentielen). 

 de scores bij gebruik van de MBO norm [beneden HBO]  
zijn hoger dan wanneer de [NL Standard] norm wordt gebruikt 
(het verschil is hier 6 percentielen).  
De eerste norm is “soepeler”. 

 de [NL beneden HBO] en de [NL HBO en hoger] normen  
liggen het verst uit elkaar. (Dat verschilt bij mevrouw  
Zazie 15 percentielen). 

 

Normgroepen zijn gebaseerd op het zelf opgegeven scholingsniveau 

Deelnemers die de inbasket ZEEZICHT maken, kunnen na de afname een vragenlijst invullen. Twee 
derde van de deelnemers in Nederland vullen deze vragen in. In de vragenlijst wordt gevraagd om 
een evaluatie en om een aantal persoonlijke gegevens, zoals de hoogst gevolgde opleiding. Op basis 
van de antwoorden over de hoogst gevolgde opleiding zijn de normgroepen tot stand gekomen.  

 

Welke normgroep bij welke functie? 

Wanneer u niet gericht voor een andere norm kiest, krijgt u rapportage in de [NL Standard] norm. 
Verder maakt het zeker uit of u een normgroep kiest op gemiddeld of op hoger werk- en denkniveau. 
De verschillen tussen de groepen zijn significant (en meer dan een halve standaarddeviatie). De 
afweging over de te gebruiken normgroepen maakt u zelf. Een vuistregel kan zijn: 

 Functies op HBO niveau of hoger: gebruik de norm [NL HBO en hoger] 
 Functies op MBO niveau: gebruik de norm [NL beneden HBO]. Tenzij er wordt aangegeven 

dat de competentie ‘Plannen en organiseren’ van buitengewoon belang is. 

Totaalscores mw. A. Zazie 

Gebruikte 
Normgroep 

Totaal  
score 

NL Standaard 59 

NL MBO 65 

NL HBO 53 

NL HBO en WO 50 
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ZEEZICHT – instructies voor de deelnemer 

 

OPZET VAN DE OEFENING INBASKET ZEEZICHT  

De Inbasket ZEEZICHT is een oefening om het vermogen om te plannen en organiseren te bepalen. In 
deze oefening gaat u gedurende 50 minuten de rol van manager van het ZEEZICHT Trainingscentrum 
innemen. Het is de bedoeling dat u tijdens de oefening, als manager van het ZEEZICHT 
Trainingscentrum, 40 binnengekomen mailberichten leest en daarbij zo veel en zo goed mogelijk vier 
soorten beslissingen neemt: 

I. Toewijzen van prioriteiten 

U geeft aan welke prioriteit elke e-mail heeft voor de doelen van het Trainingscentrum: hoog, 
gemiddeld of laag. U kunt e-mails ook weggooien in de prullenbak als u ze onbelangrijk vindt. 
(Let op: als u een e-mail in de prullenbak gooit, neem dan voor de zekerheid toch de beslissingen bij 
II. en III. (probleemgebied toekennen, delegeren)). 

II. Toekennen van de e-mails aan een probleemgebied 

U wijst elke e-mail toe aan een van de volgende zeven probleemgebieden, te weten:  

 Opening 
 Personeel 
 PR/Publiciteit 
 Cursussen 
 

 Veiligheid 
 Technisch 
 Anders 
 

III. Delegeren van e-mails aan een persoon 

U laat een e-mail door een van de volgende personen afhandelen: 

 Uzelf;  
 Mevr. Schrijvers, uw secretaresse; 
 Dhr. van Roosteren, verantwoordelijk voor seminars en cursussen; 
 Dhr. Timmermans, verantwoordelijk voor techniek en logistiek. 

IV. Inroosteren van afspraken 

U zult in de e-mails lezen dat daar afspraken en acties uit voortkomen. U plant voor uzelf en uw drie 
medewerkers het tijdstip in waarop deze moeten worden afgehandeld. U heeft daarom de 
beschikking over uw eigen agenda en de agenda’s van uw drie medewerkers. Let daarbij ook op de 
logische volgorde van zaken. 

 
Richtlijnen bij het nemen van beslissingen  

Het gaat er vanzelfsprekend om al deze beslissingen zo goed mogelijk te nemen. U dient daarbij de 
volgende doelen na te streven: 

 een goede coördinatie van de cursussen, technische zaken en het hotel; 
 het behouden van de goede reputatie van het Trainingscentrum; 
 het tevreden stellen en houden van de gasten en cursisten; 
 efficiëntie en motivatie van de werknemers. 
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SITUATIESCHETS ZEEZICHT TRAININGSCENTRUM 

In de situatieschets hieronder wordt uitgelegd wat uw taken zijn, hoe uw functie en werkplek 
eruitzien en met wie u samenwerkt. Het is niet nodig dat u de hiernavolgende tekst letterlijk 
onthoudt! Door deze tekst te lezen kunt u zich echter een beeld vormen van “uw werkomgeving”.  

 

Uw werkplek: ZEEZICHT Trainingscentrum 

Ongeveer vijf maanden geleden is het nieuwe ZEEZICHT Trainingscentrum opgeleverd, gelegen in het 
mooie stadje Kristalzee aan het meer met dezelfde naam. Het stadje ligt in een recreatiegebied met 
luxe villa’s en bungalows. Hierdoor is Kristalzee een populaire bestemming. Kristalzee is ook goed 
bereikbaar voor het verkeer; Amsterdam en de luchthaven liggen er net een uurtje reizen vandaan.  

Het ZEEZICHT Trainingscentrum verzorgt in de eerste plaats trainingen voor leidinggevenden. Sinds 
vier weken worden er conferenties georganiseerd en cursussen gegeven. Naast een 
Trainingscentrum heeft ZEEZICHT ook een hotelgedeelte en een restaurant. 

In ZEEZICHT zijn een lobby en een auditorium aanwezig voor het houden van grote evenementen. Op 
de eerste verdieping zijn verschillende grote en kleinere cursusruimten. 

In het hotel is ook een grote zaal aanwezig met een capaciteit van ongeveer 100 personen. In deze 
zaal worden geen cursussen gegeven, maar er worden wel regelmatig vergaderingen en 
bijeenkomsten gehouden.  

Het hotel is op dit moment nog vier weken gesloten voor publiek, maar cursisten van ZEEZICHT 
hebben wel de mogelijkheid om in het hotel te verblijven. 

ZEEZICHT is inmiddels synoniem geworden voor eerste klas cursussen in een vredige, sfeervolle 
atmosfeer. Daarnaast fungeert het Trainingscentrum annex hotel ook als ontmoetingsplaats voor 
vrienden, partners en vertegenwoordigers uit de zakenwereld, wetenschap, politiek en cultuur. 

 

Uw functie: Manager Trainingscentrum  

In de beginfase werd het Trainingscentrum geleid door de heer Centjes. Deze is onlangs erg ziek 
geworden. Hij is niet in staat om de leiding op korte termijn weer op zich te nemen. Daarom heeft u 
van de eigenaar van het Trainingscentrum, de N.E. Bank, het verzoek gekregen om de heer Centjes te 
vervangen.  

U zult als vervangend manager van het Trainingscentrum gaan optreden. Uw taak is het leiden van 
het Trainingscentrum. Hoewel u tot nu toe nog geen ervaring in de horeca hebt, bent u ook direct 
verantwoordelijk gesteld voor het hotelgedeelte. Dit doet u totdat de nieuwe hotelmanager, 
mevrouw Breedveld, de leiding over het hotelgedeelte over vier weken van u overneemt. Tot die tijd 
bent u dus direct verantwoordelijk voor het Trainingscentrum en het hotelgedeelte.  
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Uw stafleden  

Als vervangend manager werkt u nauw samen met een drietal vaste medewerkers, de stafleden. Aan 
deze personen kunt u direct taken delegeren. Ook kunt u in hun agenda’s kijken en daarin afspraken 
voor hen inplannen. Hieronder vindt u een korte omschrijving van deze drie medewerkers (zie ook 
het organisatieschema op pag. 5 van deze uitleg).  

Mevrouw Schrijvers, secretaresse 
Mevrouw Schrijvers is uw persoonlijke secretaresse. Zij is enorm toegewijd en ook een betrouwbare 
en zorgvuldige kracht. Zij werkt parttime van 8.00 tot 12.00 uur. Zij vindt het imago en prestige van 
ZEEZICHT belangrijk. Ze is goed in het vertegenwoordigen en promoten van het Trainingscentrum. 

De heer Timmerman, technicus 
De heer Timmerman is de technicus van het Trainingscentrum. Hij is verantwoordelijk voor de 
technische uitrusting, de inrichting en reparaties in en om het Trainingscentrum. Hij is nauwgezet en 
grondig. Vanaf donderdag zal hij drie weken op vakantie gaan. 

De heer Van Roosteren, coördinator Cursussen/Trainingen 
De heer Van Roosteren heeft de leiding over de seminars en cursussen. Behalve voor het toezicht op 
het verloop van de cursussen, is hij ook verantwoordelijk voor de planning van alle cursussen en 
lessen. Hij vindt het niet prettig om ‘s ochtends afspraken te hebben; gewoonlijk is hij juist dan heel 
druk met de organisatie van cursussen en conferenties. 

 

Uw hotel-restaurant personeel  

Normaal gesproken zou u ook samenwerken met de hotelmanager, maar deze is nog niet aanwezig. 
De aanstaande hotelmanager, mevrouw Breedveld, is op dit moment nog aan het werk in het 
Chesley Hotel in Rotterdam en zal pas over vier weken haar nieuwe positie als manager innemen. Zij 
zal dan de leiding krijgen over het hotel en de catering voor de seminars en cursussen. De heer 
Smaack en mevrouw Roems nemen nu een deel van haar taken over.  

Mevrouw Roems is een professioneel ingestelde hotelmedewerkster die niet alleen de roomservice 
en receptie goed regelt, maar ook tijdelijk de leiding over het restaurant overneemt van de heer 
Smaack. Deze is ziek en zal pas donderdag weer komen werken. 

De werktijden 

Uw medewerkers en u werken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, waarbij 
opgemerkt dient te worden dat afspraken alleen in uitzonderlijke gevallen tijdens de lunch (van 
12.00 tot 13.00 uur) gemaakt mogen worden. 

 

Uw werkgever: de N.E. Bank 

ZEEZICHT is eigendom van de Nederlandse Economische Bank (N.E. Bank), waarvan het hoofdkantoor 
in Amsterdam staat. De N.E. Bank is een toonaangevende bank in binnen- en buitenland en biedt 
uitgebreide service om in alle behoeften van zijn klanten te voorzien. Dankzij een goede reputatie 
heeft de bank een sterke financiële positie.  
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De werknemers worden beschouwd als belangrijk “kapitaal”. De organisatie moedigt ondernemend 
gedrag bij haar medewerkers aan en zorgt ervoor dat die medewerkers het uitstekend naar hun zin 
hebben. Tot voor kort was u er werkzaam als afdelingshoofd Managementtrainingen. 
 

Uw leidinggevenden/adviseurs 

Als manager heeft u ook te maken met personen en instanties die toezicht houden op uw 
functioneren. Leidinggevenden en/of adviseurs waar u direct mee te maken heeft zijn:  

Dr. J. Bankert, directeur P&O van de N.E. Bank 
Het Trainingscentrum staat onder supervisie van de directeur P&O van de N.E. Bank, dr. J. Bankert. 
Hij werkt op het hoofdkantoor in Amsterdam. U rapporteert aan hem en hij zal u geregeld ontvangen 
om dit te bespreken en nieuwe plannen te maken. Mevrouw Belk is de rechterhand van  
dhr. Bankert. De correspondentie met dhr. Bankert gaat gewoonlijk via haar. 

Wetenschappelijk Advies College 
Het Wetenschappelijk Advies College ondersteunt ZEEZICHT met woord en daad. Bekende 
wetenschappers, politici en invloedrijke zakenmensen maken deel uit van dit college. Professor 
Kontant is de voorzitter. U dient het Wetenschappelijk Advies College te raadplegen als u belangrijke 
beslissingen wilt nemen.  
 

Als bijlage vindt u op de volgende pagina een schematische weergave van de organisatie. 
 

De huidige stand van zaken: maandag 1 juli  

U heeft de leiding over ZEEZICHT op 15 juni overgenomen en u heeft zich tamelijk snel ingewerkt. De 
laatste dagen (woensdag tot zaterdag) heeft u in Amsterdam doorgebracht. U heeft daar wat privézaken 
afgewerkt die met het veranderen van baan te maken hadden.  
Op dit moment is het maandagochtend 1 juli 7:00 en er hebben zich nogal wat e-mails in uw postvak IN 
opgestapeld. Alle e-mails hebben betrekking op de huidige week, die op maandag 1 juli start.   
Probeer in 50 minuten alle e-mails zo volledig mogelijk te bewerken.  

Als u tijd over heeft, gebruik die dan om na te kijken of u in alle e-mails alle vier de beslissingen heeft 
genomen. 

Veel succes! 
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Organisatieschema  

 

 

 

  

Uw positie  
manager van het 
trainingscentrum 

Mevr. Breedveld 

vanaf 01-08 
manager van het 
hotel ZEEZICHT 

Dhr. Dr. J. Bankert 

Directeur P&O 

Mevr. Belk 

secretariaat 

Dhr. Prof. Kontant 

Wetenschappelijk 
Advies College 

Dhr. v. Roosteren 
seminar/cursussen 

Dhr. Timmerman 

techniek / 
logistiek 

Mevr. Schrijvers 

secretariaat  

Mevr. Roems 

receptie/ 
roomservice  

Dhr. Smaack 
restaurant/ service 

seminars  
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Bedieningsinstructies voor de Inbasket ZEEZICHT online 

Het doel van dit deel van de instructies is u bekend te maken met de vormgeving en de bediening 
van het programma.  
Het programma is zo ontworpen dat de bediening voor u zo eenvoudig mogelijk is, door intuïtie of 
door ervaring met andere programma’s. Voordat de Inbasket ZEEZICHT daadwerkelijk start, krijgt u 
deze bedieningsinstructie op het scherm nog een keer te zien. Hieronder staan enkele essentiële 
punten die u moet weten tijdens de oefening. 

 

Postvak IN 

Zodra u de ZEEZICHT-oefening start, krijgt u eerst de e-mails in het "Postvak IN" van uw 
mailprogramma te zien. Het is de bedoeling dat u deze e-mails gaat bewerken. Dit houdt in dat u de 
prioriteit van iedere e-mail bepaalt, een probleemgebied toekent aan de e-mail en een afspraak in 
een agenda plant bij de juiste persoon. U heeft daarvoor 50 minuten. 

- E-mails kunt u openen door ze aan te klikken. 

- U kunt dan eenvoudig van de ene e-mail naar de andere gaan door te klikken op . 

- Het wordt aangeraden om de e-mails in de bestaande volgorde na elkaar te bewerken. 

- Door te klikken op  keert u terug naar het laatst geopende venster. 

- Door te klikken op  beëindigt en verlaat u de Inbasket ZEEZICHT oefening. U geeft hiermee 
aan dat u de oefening volledig heeft bewerkt voordat de beschikbare tijd afgelopen is. U KUNT 
DAN NIET MEER TERUG IN DE INBASKET OEFENING OM DE E-MAILS TE BEWERKEN! 

De resterende bewerkingstijd voor de Inbasket-oefening staat rechts bovenaan aangegeven. 

Screenshot van uw Postvak IN met alle e-mail berichten: 
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E-mail bewerken 

Open een mail door erop te klikken. Lees eerst de tekst van de e-mail aandachtig door, voordat u de 
e-mail gaat bewerken. 

 Vervolgens bepaalt u de prioriteit van de omschreven feiten in de e-mail. De prioriteit kan zijn 
‘hoog’, ‘gemiddeld’, ‘laag’ of ‘onbelangrijk (prullenbak)’. 
Het selecteren van de passende prioriteit loopt via het keuzemenu dat u aan de rechterkant van 
het scherm ziet. 

 Elke e-mail moet vervolgens worden toegewezen aan een probleemgebied (‘personeel’, 
‘technisch’, ‘veiligheid’ enz.). 

 Daarna bepaalt u welke persoon de actie die voortvloeit uit de e-mail op zich neemt en wanneer 
deze moet worden uitgevoerd. Met het toewijzen van een taak aan een medewerker en met het 
bepalen van het meest geschikte tijdstip ervoor, neemt u een besluit over het delegeren van 
taken en activiteiten.  

 De afspraken die voortvloeien uit de e-mails moeten gepland worden in de agenda van de 
huidige week. Hiervoor heeft u ook de agenda’s van uw medewerkers tot uw beschikking. 
Besteed daarbij ook aandacht aan de logische volgorde van de in te plannen taken en 
activiteiten. Het gaat bij het inplannen om de dag en niet om de precieze tijd waarop een actie 
wordt gepland en er hoeft geen tijdsplanning per dag gemaakt te worden. 

 
Screenshot van een e-mail: 
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Agenda 

Door te klikken op , komt u bij het scherm waar u de agenda's van het hele team in ziet. Daarin 
staan straks ook de acties die door u worden ingepland. 
Klik in de balk bovenin op [Team] of op de naam van de medewerker van wie u de agenda wilt 
bekijken. 

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

Zo wisselt u direct naar het venster met de inhoud van de e-mail, waaruit deze actie voortkomt. De 
actie verschijnt vet gedrukt. 
U kunt dan de gewenste wijzigingen aanbrengen met behulp van de keuzemenu’s aan de rechterkant 
van het mailbericht. Vervolgens kunt u door te klikken op  weer teruggaan naar de agenda. 

 

Screenshot van het scherm met de agenda’s: 

 
 

 

Start van de oefening 

Een paar aandachtspunten: 

 Als u de instructies aandachtig heeft gelezen en de aanwijzingen voor de bediening heeft 
begrepen, kunt u beginnen aan de oefening. 

 Zorg ervoor dat u prettig en ongestoord kunt werken. 

 U heeft vanaf de start 50 minuten de tijd voor de gehele oefening. 

 Als u tijd over heeft, gebruik deze om na te kijken of u alle 40 e-mails volledig heeft bewerkt. 

 

Veel succes!  

 


