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INBASKET ZEEZICHT 

 

 

Systematisch en genormeerd assessment van plannen en organiseren  

 

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 

 

Uw deelnemers 

Fig. 1:  het beginscherm  van het programma, hier kunt u verschillende 

gegevens invoeren  

 

 

De deelnemer wordt gevraagd plaats te nemen achter een computer en een uur 

lang de rol waar te nemen van een manager in een organisatie.  
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Fig. 2:  het hoofdscherm met de verschillende brieven die de deelnemer dient af 

te handelen, een briefvenster en de agenda’s om in te plannen. 

 

Vervolgens dient hij op de computer een veertigtal binnengekomen brieven en 

memo's af te handelen. Deze brieven beschrijven situaties zoals managers die in 

de praktijk tegenkomen. De deelnemer moet overzicht krijgen over de diverse 

vragen die op hem/haar afkomen, prioriteiten stellen, delegeren en afspraken 

plannen. 
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Fig. 3: één van de veertig brieven, brieven zijn gericht aan de met naam 

genoemde deelnemer 

 

Direct nadat de deelnemer de test beëindigd heeft, kunt u de behaalde scores in 

enkele seconden laten afzetten tegen de door u verlangde norm.  

 

 

 

Fig. 4: een voorbeeld van één van de resultatenweergave 
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De InBasket ZEEZICHT geeft u dan een overzicht op een vijftal vaardigheden: 

 

1. Probleemherkenning 

2. Delegeren 

3. Prioriteiten stellen 

4. Planningsvaardigheid en 

5. Inzicht in de relaties tussen problemen. 

 

U kunt nu 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 scores 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. Personen die het meeste 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. 

 

Kenmerken 

Afnametijd: 75 minuten 

Normen: ruim 1300 

Subnormen: Leeftijd, 

Scholing, Geslacht 

Talen: Nederlands, Engels, 

Duits, Frans, Italiaans 
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Randvoorwaarden 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de InBasket ZEEZICHT  dient u 

minimaal te beschikken over een Personal Computer en/of internet. 

 

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. Ook zult u dan uitgebreide documentatie over 

het pakket ontvangen.  

Techniek: PC of OnLine 

InBasket ZEEZICHT  is er als PC software. Na installatie met een CD kunt u aan 

de slag op uw eigen kantoor. De PC versie kunt u vrijuit installeren en werkt op 

elke Windows PC indien u over de Sentinel Scribe hardwaresleutel beschikt. De 

sleutels worden door ons geleverd met een bepaald aantal afnames.  

 

De internet versie is bedoeld om deelnemers op individuele basis InBasket 

ZEEZICHT  te laten doen. Dit kan thuis zijn of op locatie bij de werkgever. 

Iemand krijgt toegang tot de internetversie door het verzenden van een e-mail. 

Tarieven 

InBasket ZEEZICHT  wordt in licentie gegeven. De klant betaalt per afname. Dat 

wil zeggen: u betaalt voor elke deelnemer die InBasket ZEEZICHT  maakt.  

1. Voordat u InBasket ZEEZICHT  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: InBasket ZEEZICHT  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 InBasket ZEEZICHT  maakt Dit tarief 

geldt ook als u InBasket ZEEZICHT  afnames achteraf laat factureren. Dit 

wordt door ons bijgehouden.  

4. Bij facturering van InBasket ZEEZICHT  vooraf gelden aanzienlijke 

kortingen. De factuurbedragen zijn afhankelijk van het aantal afnames 

dat u vooraf laat factureren. Dit leidt tot de volgende tarieven: 

 

U bestelt: Prijs per PC of OnLine 

afname 
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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 2013 

 

 

Wilt u meer weten? 

Indien u geïnteresseerd bent in InBasket ZEEZICHT , 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. 

 


