
[BS | INSTRUCTIES VOOR DE DEELNEMER zAT] 

1 van 9 

BSH – uitleg bij de resultaten 

 

Algemeen: absolute resultaten en relatieve scores 

Het rapport over Inbasket BSH 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 2 en 3. 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 BSH gemaakt? WAT heeft de deelnemer 

gepresteerd? De algemene regel hierin is: hoe hoger de score is, hoe beter de BSH is gemaakt. 

De informatie op de volgende bladzijden (4 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 managementtaken 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  Managementresultaat inbasket-taak: De deelnemer heeft 
aan het begin van BSH 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 BSH 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 4 tot en met 7: kwalitatieve scores of voorkeursgedrag  

 

Vanaf bladzijde 4 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 BSH 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, te veel doen of te 

éénzijdig handelen. Het predicaat ‘te weinig’ of ‘te veel’ 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 3 en relatieve 

kwaliteit op bladzijde 7. 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. Laag op absoluut en hoog op kwaliteit (veel 

fouten) betekent dat er veel aandacht naar een doelstelling gaat en vaardigheden 

juist laag zijn. Hoog op absoluut en laag op kwaliteit betekent dat de aandacht voor 

een doelstelling laag is maar de vaardigheden juist goed zijn. 
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Van bladzijde 4 tot en met 7 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 resultaat; 
de absolute scores op bladzijde 3 kunnen afwijken!  
 

 - Acties om winst te verhogen 
- Acties aangaande klantgerichtheid 
- Acties aangaande betrokkenheid bij 
 de medewerkers 
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Bladzijde 8: Efficiency 

Op deze bladzijde staat Efficiency in BSH geplot. In BSH 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 9: 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 10: 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 11: prioriteiten verdeling 

Op bladzijde 4 heeft u aan de score gezien of de deelnemer de goede prioriteiten stelt. Op bladzijde 

9 stond dit per mailbericht (item). Op deze bladzijde 11 leest u de verdeling van prioriteiten. In 

donker-oranje staan de aantallen per prioriteit in absolute scores. Erachter staat een kolom 

“optimum”. Dit is de verdeling van scores zoals bij een maximaal resultaat.  
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Veel gestelde vragen over BSH resultaten 

 

Waarom lijken de scores op bladzijden 4 tot en met 7 anders dan de scores op bladzijde 2 en 3?  

 
Op bladzijden 2 en 3 gaat het vooral om effectiviteit van de deelnemer. Anders gezegd: er staat WAT 
iemand gepresteerd heeft in deze oefening. Bladzijden 4 tot en met 7 gaan over de werkwijze: HOE 
heeft iemand de inbasket BSH 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. 4) 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. 4?  

 
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 BSH niet af. Werkt dit verstorend op de resultaten?  

 
Het is de bedoeling dat veel deelnemers de BSH niet af krijgen. Dit zorgt voor voldoende spreiding in 
de resultaten. Als u op bladzijde 9 ziet dat minder dan dertig procent van de oefening is gemaakt, 
dan is de BSH te complex geweest voor de deelnemer. De resultaten op bladzijde 2 en 3 zijn in dat 
geval nog steeds representatief. Bij hogere percentages (>30%) op bladzijde 9 zijn de scores op 
bladzijde 4 tot en met 7 ook representatief.  
 
 

Waarom zijn de scores op bladzijde 3 en bladzijde 7 verschillend terwijl zij op beide bladzijden 

financiën, klanten en medewerkers betreffen?  

 
Het verschil is belangrijk! Op bladzijde 3 gaat het over effectiviteit en op bladzijde 7 over waar de 

deelnemer het meeste aandacht aan geeft. Een deelnemer kan kiezen voor heel effectieve acties 

waarmee hij de financiële doelstellingen bereikt (blz. 3). Tegelijkertijd kan het zijn dat hij aan de 

financiële doelstellingen weinig aandacht heeft besteed of hoefde te besteden (blz. 7). Het 

omgekeerde kan ook voorkomen: veel acties op bladzijde 7 en weinig effect op bladzijde 3. 
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BSH – Schema voor beoordeling resultaten 

 

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

B Bedrijfsmatig/financieel resultaat (3.1)            

K Klantgericht resultaat (3.2)            

P HR Management resultaat (3.3)            

O Operationeel resultaat (2.2, 2.5, 3.4)            

S Kwantiteit (2.4)            

A Algemeen:             

 

 

II) Observaties*: 

B Bedrijfsmatig/financieel  resultaat (3.1, 7.1) & (4.3, 4.6) & (2.3)  

 

 

K Klantgericht resultaat (3.2, 5.3, 7.2) & (6.3, 6.4) 

 

 

 

P HR Management resultaat (3.3, 7.3) & (5.1, 5.2, 6.1, 4.5) 

 

 

O Operationeel resultaat: (2.2, 2.5, 3.4) & (5.3, 6.5) & (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6) 

 

 

A Algemeen: (niveau 2.1, 2.2) & (actief 3.4, 6.2, 4.5) & (informatie 5.1, 5.2) &  (geordend 2.5)  
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Toelichting op het schema 

Het rapport met scores uit de BSH 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 BSH-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. (4.4) is 

bijvoorbeeld op bladzijde 4, 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: (3.1) = op bladzijde 3, de 1ste score. (2.4) = op bladzijde 2 de 4de score. 

Voorbeeld: Operationeel resultaat is gebaseerd op twee scores (2.2 en 2    .5). Als de deelnemer 

daarvoor een 4 en een 6 haalt zet dan een kruisje bij 5. 

Tweede stap: Zoek bij blok II (Observaties) de scores die bij een onderdeel horen. Noteer in 

sleutelwoorden jouw observaties of nuances. Voorbeeld: Achter operationeel resultaat staan 4.1 

(prioriteiten) en 4.4 (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 2 en 3 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 4 t/m 7 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. 

 



[BS | INSTRUCTIES VOOR DE DEELNEMER zAT] 

8 van 9 

BSH - normen 

 

De scores in een rapport zijn gebaseerd op de vergelijking van opgetelde resultaten in vergelijking 

met een normgroep.  

• De normgroep kiest u bij het uitdraaien van het rapport. 

• De gebruikte normgroep staat boven in het rappoort vermeld. 

Gebruik voor BSH de passende normgroep. Bij het uitdraaien van een rapport heeft u de keus uit vijf 

normgroepen: de algemene normen en vier “deel-“normen: 

Normgroep N = gebaseerd op deelnemers (norm 2022) 

NL-Directie 354 met ervaring in directiefuncties 

NL-Management 1109 met ervaring in managementposities 

NL-Teamleader 462 met ervaring als teamleider 

NL-Specialist 734 zonder leidinggevende ervaring 

NL-Standard 2022 1918 De algemene, gemengde, groep 

 

De “deelnormen” zijn gebaseerd op gegevens die eerdere deelnemers zelf hebben ingevoerd. Ze 

hebben aangegeven of zij geen ervaring als leidinggevende hebben (specialist), teamleider zijn 

geweest of manager.  

Hierbij zijn de belangrijkste constateringen: 

• De normgroep van “Managers” is iets strenger dan de normgroep voor “Teamleaders”. 

• 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. 

 

De normen van BSH leiden tot kleine verschillen  

In de tabel hieronder ziet u de scores van deelnemer de heer Russo. Afhankelijk van de normen 

kunnen de scores acht tot negen percentielen verschillen. Bij sommige normen haalt hij hogere 

scores, ofwel betreffende norm is “soepeler”. 

Voorbeeld: scores van Leo Russo 

Deelnorm    

Naam in menu Totaal Analytisch Planning 

NL-Management 74 40 70 

NL-Teamleader 82 44 74 

NL Specialist, niet leidinggevenden 74 40 69 

NL-Standaard, 2022 77 40 73 
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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 

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 BSH-rapporten? 

Uw keuze van normgroepen laat u afhangen van de functie waar u het assessment center voor doet. 

Kies voor eenzelfde vacature of binnen hetzelfde project steeds voor dezelfde normgroep. 

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-standaard] te kiezen. Die normgroep is 

groot. Dat weegt op tegen de kleine verschillen tussen de deelnormen. 

 


