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Highlight, online management simulatie 
 

assessment van managementeffectiviteit en -vaardigheden 

 

Analyses van beroepsspecifieke eisen tonen aan dat het goed kunnen 

uitvoeren van organisatorische en planningstaken voor veel functies en 

functieniveaus een voorwaarde is voor efficiënt en succesvol handelen. 

Bij de diagnostiek van personeel en management is het gebruik van 

managementsimulaties een goed hulpmiddel gebleken voor het 

beoordelen van deze vaardigheden.  

Mailbox HIGHLIGHT van Construct Bedrijfspsychologie combineert dit 

beproefde hulpmiddel met de voordelen van een computerondersteund 

proces en een automatische, gedifferentieerde beoordeling en is 

daarmee een modern en efficiënt beoordelings- en trainingsinstrument. 

 

 

Met Highlight beoordeelt u een deelnemer op: 

 

1   Behalen van managementdoelen  

2   Boeken van resultaten  

3   Effect op medewerkers 

4   Financieel management 

5   De stijl van managen 

6   Plannen en Organiseren 

 

 

 

Situatie en Taakstelling voor de deelnemer 

 

De deelnemers zijn binnen Highlight B.V. te Amsterdam 

verantwoordelijk voor de concrete voorbereiding en planning van een 

evenement dat veel publiciteit zal trekken, en hebben de taak de 

komende werkweek voor te bereiden. Ter ondersteuning kunnen ze 

daarbij gebruik maken van de diensten van een team van vier 

medewerkers. 
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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 Mailbox HIGHLIGHT 

kiezen tussen en beslissen over verschillende acties. Door deze 

uitbreiding ten opzichte van de klassieke pc-methode, kan ook de 

inhoudelijke kwaliteit van de genomen beslissingen en maatregelen in 

detail worden beoordeeld en kan worden bepaald waarop ieder individu 

de nadruk legt.  

 

Beoordelingscriteria in het rapport 

Door de breedte van de handelings- en beslissingsopties kunnen de 

resultaten worden beoordeeld en geanalyseerd aan de hand van een 

groot aantal criteria:  

Effectiviteit gemeten in: 

 Financiële resultaten 

 Klantgerichte resultaten 

 Medewerker gerichte resultaten 

 

En verder: 

 

1 kwantitatieve prestatie/ intensiteit/ zorgvuldigheid 

2 initiatief/besluitvaardigheid/ 

resultaatgerichtheid 

3 tijdsplanning 

4 efficiënt gebruik van tijd en 

geld 

5 informatie verzamelen en 

delegeren  

6 controleren gedrag 

7 prioriteitenstelling 

8 persoonlijke zwaartepunten: 

o resultaatgericht 

handelen 

o tevredenheid van de klanten 

o motivatie van de medewerkers 

9 beoordelingsvermogen  

10 analytisch vermogen 
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Een aanvullende analyse van de gevolgde strategie biedt de 

mogelijkheid om, behalve te bepalen in hoeverre het eigenlijke doel is 

bereikt, ook de aanpak van de deelnemers te beoordelen.  

 

 

Doelgroep 

Functies waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van 

organisatie, lager en middenmanagement, projectleiders. Deze simulatie 

leent zich voor toepassing in assessment centers op HBO niveau en 

hoger.  

U kunt deze  Mailbox  gebruiken om iemands vermogen om te plannen 

en te organiseren in te schatten. Personen die het meeste baat hebben 

bij het gebruik van de Highlight  zijn professionals die regelmatig 

dergelijke managementvaardigheden moeten inschatten: 

personeelsadviseurs, consultants werving en selectie, 

personeelsmanagers, testpsychologen en loopbaanadviseurs. 

 

Toepassingen 

U kunt de 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 de geautomatiseerde simulatie zijn divers: 

 

Besparing van tijd en kosten 

De online-versie van Highlight  is aanzienlijk efficiënter dan de 

schriftelijke simulatie. De Highlight  neemt u in negentig minuten af en 

de nakijktijd komt in het geheel te vervallen. Een 'papieren' simulatie 

wordt doorgaans in twee uur afgenomen en kost u minstens een uur om 

na te kijken. 

 

Objectiviteit 

Het gebruik van Highlight  verhoogt de objectiviteit omdat de simulatie 

iedere persoon en iedere beslissing steeds op een zelfde manier 

beoordeelt. 

 

Standaardisatie 

U heeft de mogelijkheid om op een zeer eenvoudige manier de 

testresultaten te verzamelen en op te slaan in een database. Hiermee 

kunt u een willekeurig aantal resultaten combineren tot een zinvolle 

norm waartegen u de scores van de te testen kandidaat kunt afzetten. 

Op verzoek leveren wij ook andere normen. 
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Randvoorwaarden 

Mailbox Highlight is een online simulatie. De simulatie kan daarom op 

Apples en op PC’s  werken. 

 

 

Maibox  Highlight in het kort  

 In de praktijk beproefde assessment- en trainingstool voor de 

vaardigheden plannen en organiseren 

 Realistische simulatie van voor het dagelijks werk relevante taken 

 Dynamisch scenario 

 Gebruikersvriendelijke on-line afname en eenvoudige 

programmabediening 

 Automatische, objectieve en gedifferentieerde beoordeling op basis 

van uitvoerige strategie-analyses 

 Breed scala aan toepassings-mogelijkheden als individuele of 

groepsoefening 

 Hoge mate van acceptatie bij de meest uiteenlopende 

deelnemersgroepen. 

 

 

Instructie 

Voordat u optimaal met de 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 de Highlight instrueren.  

 

 

Tarieven 

HIGHLIGHT wordt in licentie gegeven. De klant betaalt per afname. Dat 

wil zeggen: u betaalt per deelnemer die HIGHLIGHT maakt.  

 

1 Voordat u HIGHLIGHT de eerste keer kunt gebruiken schaft u een 

startpakket aan. Dit pakket bestaat uit de instructie, de installatie, 

bedieningsomgeving en 5 afnames. De kosten van het startpakket 

zijn € 750,--. 

2 Bediening door CONSTRUCT: HIGHLIGHT online kan door ons 

worden bediend. Hiervoor krijgt u een afname en vervolgens een 

uitslag per mail. De kosten bedragen € 100,=.  

3 U betaalt u voor elke deelnemer die HIGHLIGHT maakt Dit tarief 

geldt ook als u HIGHLIGHT afnames achteraf laat factureren. Dit 

wordt door ons bijgehouden.  

4 Bij facturering van HIGHLIGHT vooraf gelden aanzienlijke kortingen. 

De factuurbedragen zijn afhankelijk van het aantal afnames dat u 

vooraf laat factureren. Dit leidt tot de volgende tarieven: 
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U bestelt: Prijs afname 

5-9 afnames €  100  

10-24 afnames 5% korting  

25 -49 afnames 10% korting 

50-99 afnames 15% korting 

100-499 afnames 20% korting 

 

 

*  Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW. U kunt afnames van 

online versie en PC versie en van meerdere simulaties combineren in 

een enkele bestelling. Hiermee verhoogt u het aantal afnames in een 

factuur en verlaagt u wellicht de prijs per afname. 

 Tarieven zijn geldig tot 31 december 2012 

 

Wilt u meer weten? 

Indien u geïnteresseerd bent in HIGHLIGHT, dan kunt u contact 

opnemen met  

 

CONSTRUCT, Adviseurs voor personeelsontwikkeling en instrumenten 

BV: 

Postbus 5095 

1380 GB  Weesp  

(085) 2103 002  

info@psy.com  

 

 

 

Met alle plezier zullen wij uw vragen beantwoorden. Tevens kunt u dan 

een afspraak maken voor een vrijblijvende demonstratie. 


