
praktIjkcases en onderzoek

praktIjkcase velux dakramen 
De VeRkooPoRGAnISATIe  klAnTVRIenDelIJkeR MAken en CulTuuR VeRAnDeRen

door Frank van alphen

‘Het is verbazingwekkend hoe goed medewerkers zich herkennen in de beschrijving naar aanleiding van 
een TMA-analyse’, zegt Michel Sombroek (50), directeur van de Nederlandse vestiging van VELUX in De 
Meern. Sombroek kan het weten, want hij is aanwezig bij alle gesprekken die volgen op deze analyse. 
Sombroek heeft ruim dertig besprekingen met werknemers achter de rug. Hij voert de gesprekken samen 
met zijn assistent Annemieke Boer en de manager van de betrokken werknemer. ‘Het is een hell of a job. Het 
kost verschrikkelijk veel tijd, maar ik heb het ervoor over. Ik wil laten zien dat de leiding dit belangrijk vindt. 
Daarnaast krijg ik op deze manier veel signalen uit het bedrijf die heel bruikbaar zijn. Ik krijg bijvoorbeeld 
inzicht in de behoefte aan opleidingen en trainingen.’ 

Dat het voltallige personeel een TMA-analyse doet, is onderdeel van een groter project. Sombroek heeft 
zich tot taak gesteld de verkooporganisatie van de bekende dakramen klantvriendelijker te maken. ‘Toen ik 
hier zeven jaar geleden kwam, trof ik een naar binnen gerichte arrogante organisatie aan, die erg top-down 
was geleid’, stelt de directeur. Het bedrijf kan zich deze houding niet permitteren omdat het een toonaange-
vende marktleider is. Ten minste acht van de tien dakramen komt uit de fabrieken van het Deense VELUX. 
Sombroek besloot deze cultuur stapje voor stapje te veranderen. Hij moest de eilandcultuur te lijf en de naar 
binnen gekeerde houding doorbreken. 

Sombroek kon zelf bepalen hoe hij dat deed. ‘We zijn vrij in het bepalen van ons personeelsbeleid’, aldus de 
directeur. ‘Maar we moeten ons wel houden aan de waarden die de Deense oprichter Rasmussen in de jaren 
zestig heeft vastgelegd. Villum Kann Rasmussen (1909-1993) was een sociaal bewogen ondernemer die toen 
al zocht naar een evenwicht tussen de belangen van klanten, werknemers, eigenaars en andere betrokkenen. 

Een andere reden om kritisch naar het personeelsbeleid te kijken was de klacht van sommige werknemers dat 
de arbeidsvoorwaarden niet marktconform waren. ‘Het gras is altijd groener bij de buren’, zegt Sombroek. 
‘Maar we wilden toch weten hoe we uit een vergelijking zouden komen. Bovendien bleek het soms lastig 
nieuwe medewerkers aan te trekken.’ Adviesbureau Mercer lichtte het bedrijf door en vergeleek de functies 
met vergelijkbare banen in de bouw. ‘We zijn een beetje rare eend in de bijt. We hebben geen productiebedrijf 
in Nederland. We doen alleen verkoop, marketing en service’, zegt Sombroek. 

Uit het onderzoek bleek dat de beschrijvingen van veel functies te veel op de persoon waren geënt en te 
weinig op de inhoud van de functie. Ook zijn de arbeidsvoorwaarden van enkele functies verbeterd. Aan 
de nieuwe functiebeschrijvingen zijn steeds acht tot tien competenties gekoppeld. ‘We stonden voor de op-
gave deze functieprofielen te borgen in de organisatie’, zegt Sombroek. Op zijn zoektocht naar een geschikt 
bureau stuitte Sombroek eind 2010 op André Blom van EhrmVision. ‘Zijn verhaal sprak me aan. Bij TMA 
wordt gekeken hoe medewerkers scoren op een aantal competenties. Verder wordt de rapportage zoveel 
mogelijk ontdaan van subjectieve elementen en heeft EhrmVision een aantal mooie tools ontwikkeld.’ De 
ervaringen met TMA zijn goed. Toch vonden medewerkers soms bepaalde beschrijvingen negatief overko-
men. Bijvoorbeeld als er stond dat ze alleen behulpzaam of geïnteresseerd zijn in bepaalde situaties. ‘Dat is 
geen positief of negatief oordeel. Een toelichting hielp dan. We vroegen: Aan wie van je collega’s vraag je hoe 
het weekeinde is geweest. Dan zagen medewerkers ook wel in dat ze onderscheid maakten. En dat dit soort 
zaken erg afhankelijk is van de situatie’, aldus Sombroek. 

Sombroek heeft de gesprekken met de twee grootste afdelingen van zijn bedrijf (marketing en customer ser-
vice) achter de rug. ‘Bij veel verkopers willen we ondernemerschap en klantgerichtheid verder ontwikkelen. 
Bij servicemedewerkers gaan we onder meer aan de slag met overtuigingskracht en samenwerking. Samen 
met hun manager vertalen medewerkers de competenties in concrete doelen. Zo gaat het systeem leven bij 
de medewerkers.’ Om het ondernemerschap te stimuleren, krijgen accountmanagers een budget dat ze naar 
eigen inzicht kunnen inzetten. Een manager heeft dat bijvoorbeeld benut om met een aantal klanten mee te 
doen aan een wielren-evenement in Utrecht. 

Het ontwikkelen van competenties en talenten wordt door werknemers soms ervaren als een grijs gebied. 
‘Door te werken met de TMA-analyses praat iedereen dezelfde taal. Dat maakt het minder vaag. Er is ook 
een duidelijke link met het salaris. Wie bijvoorbeeld ondernemender wordt, gaat beter functioneren. De toe-
gevoegde waarde voor VELUX van zo’n medewerker neemt dan toe. Dat kan aanleiding zijn voor een loons-
verhoging’, aldus Sombroek. Over een paar jaar wil Sombroek de medewerkers nogmaals aan de TMA-
analyse onderwerpen. ‘We kunnen dan controleren in hoeverre competenties zijn verbeterd. Ook kunnen we 
dan bepalen aan welke andere talenten we willen werken.’ 

VELUX gebruikt TMA ook bij sollicitanten die de laatste ronde halen. ‘De resultaten van de analyse geven 
niet de doorslag, maar kunnen ons buikgevoel bevestigen of tegenspreken. In het eerste geval kunnen we 
door op de ingeslagen weg. In het tweede geval kijken we nog eens kritisch naar onze afwegingen. Bij het 
gesprek kunnen doorvragen met behulp van vragen die te vinden zijn in het TMA-boek (red. praktijkboek Van 

Talent naar Performance) en op de TMA-portal.’

praktIjkcase atos orIgIn 
looPbAAnGeSPRekken en PRoFeSSIonAlISeRInG

door Frank van alphen

‘Sommige medewerkers ervaren het als een cadeautje’, zegt Renée Kamphuis, manager management de-
velopment bij ict-bedrijf Atos Origin. ‘Een gesprek naar aanleiding van TMA gaat 1,5 tot 2 uur over jou. 
Bovendien gaat zo’n gesprek met een goed getrainde HR-medewerker direct de diepte in omdat er een goed 
uitgangspunt ligt.’ 

Atos Origin, gebruikt sinds anderhalf jaar alleen nog TMA bij loopbaangesprekken en professionalisering. 
Voor die tijd werkte het bedrijf dat onder meer is voortgekomen uit BSO, de IT-afdelingen van Akzo Nobel 
en KPN en KPMG Consultancy, met diverse assessment-methodes naast elkaar. ‘Dat was zo gegroeid, 
maar we wilden overstappen op één methode zodat alle bedrijfsonderdelen dezelfde taal spreken en gege-
vens uitwisselbaar zijn.’ 

Een klankbordgroep bestaande uit acht HR-medewerkers die ervaring hadden met assessment hebben alle 
systemen uitgebreid met elkaar vergeleken. ‘Uiteindelijk kwam TMA als meest geschikte systeem uit de bus’, 
zegt Kamphuis (55). Een van de belangrijke pluspunten van TMA vinden de HR-experts de rapportage. 
‘Het glas is altijd half vol in die schriftelijke rapportages. Bovendien zijn ze in begrijpelijke taal opgesteld. 
Andere methodes gebruiken soms taal die wetenschappelijk misschien heel verantwoord is, maar die de 
kandidaat niet begrijpt. Dat is niet motiverend.’ Kamphuis had ook nog een meer prozaïsche reden om te 
kiezen voor TMA: de prijsstelling. ‘Binnen een jaar na het doen van een TMA kun je nog allerlei andere 
analyses doen zonder dat je daarvoor extra hoeft te betalen. Zo kun je een beroepskeuze of de 360 graden 
feedback evaluatie doen. Je krijgt relatief veel voor je geld.’ De rapportages zijn volgens Kamphuis een mooie 
start voor een gesprek over talenten, competenties en de loopbaan. ‘Het helpt enorm dat de medewerkers 
zich herkennen in de beschrijving. Ze zeggen bijvoorbeeld: Het is helemaal raak. Alleen had ik het zelf nooit 
zo geformuleerd. Als de rapportage de medewerker raakt, staat hij meer open voor een gesprek.’ Kamphuis 
vindt dat de positieve toon van het rapport wel extra aandacht vraagt van de HR-medewerker. ‘Die moet 
scherp zijn op punten die erg vriendelijk zijn geformuleerd.’ 

De samenwerking met EhrmVision vindt Kamphuis prettig. ‘Je merkt dat het een relatief klein bedrijf is. 
De medewerkers zijn gedreven en reageren snel op opmerkingen. Ik ben een kritische gebruiker dus ik 
heb soms aanmerkingen. Bijvoorbeeld over de formulering van een vraag. Daar wordt dan snel iets mee 
gedaan.’ 

Atos Origin, waar wereldwijd 49 duizend mensen werken, past TMA toe bij loopbaancoaching. ‘Zo’n loop-
baangesprek kan het initiatief zijn van de lijnmanager, HR of de medewerker zelf. We laten de medewerker 
dan eerst een TMA-analyse invullen. De rapportage is een prettig uitgangspunt voor het gesprek.’ Ook de 
werknemers die binnen het bedrijf op zoek zijn naar een functie bij een andere afdeling vullen de TMA-vra-
gen in. ‘Soms brengt het invullen van die analyse mensen dichter bij zichzelf ’, vertelt Kamphuis. ‘Iemand is 
bijvoorbeeld lijnmanager geworden en gebleven omdat het redelijk goed ging en de status ook aantrekkelijk 
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is. Die realiseert zich bij het praten over zijn talenten dat hij toch gelukkiger was toen hij projectmanager was. 
De analyse helpt dat boven water krijgen.’ Bij de werving van nieuwe medewerkers speelt TMA eveneens 
een rol. ‘We gebruiken de analyse niet bij de selectie. Maar als iemand bij ons begint, vult hij na verloop van 
tijd de TMA-vragen in om een basis te geven voor toekomstige loopbaanontwikkeling. Het gesprek op basis 
van de rapportage wordt enorm gewaardeerd’, aldus Kamphuis. 

Kamphuis heeft ook goede ervaringen met de 360 graden feedback evaluatie. ’Dat is een rijk instrument dat 
veel informatie oplevert. We zetten het in bij professionaliseringstrajecten.’ Samen met de medewerkers van 
een bepaalde afdeling wordt de essentie van de functies vastgelegd in competenties. Eerst doen ze dan een 
TMA om te inventariseren hoe de afdeling er voor staat. Ongeveer driekwart jaar later doen de medewerkers 
de 360 graden evaluatie waarbij ze over elkaar vragen invullen. Ook anderen, zoals klanten en managers 
kunnen hierbij worden betrokken. ‘Dat leidt tot een interessante uitwisseling waarbij wordt gezocht naar 
de essentie van wat maakt dat iemand succesvol is in een bepaalde functie. Het maakt het werk voor ons als 
HR-afdeling ook interessanter.’ 

Vroeger lag de nadruk nogal op zwakke kanten die medewerkers moeten verbeteren. Kamphuis vond dat 
lang niet altijd werken. ‘Iemand die niet sterk is in administratieve taken moet je niet dwingen zich daar veel 
mee bezig te houden. Er zijn anderen die dat prima kunnen en het ook leuk vinden. Het werkt beter als je een 
functie vindt die aansluit bij de talenten die iemand in huis heeft. Als je praat met een medewerker over zijn 
talenten, wordt hij enthousiast en begint voorbeelden te geven van hobby’s die daar bij passen.’

praktIjkcase appoInt 
VooRkoMen VAn MISMATCHeS 

door Frank van alphen

Een van de belangrijkste winstpunten van TMA is dat het aantal mismatches beperkt blijft. Dit is de ervaring 
van René Steuer, oprichter van Appoint en grootgebruiker van de TMA-analyses. Werving en selectiebureau 
Appoint neemt jaarlijks zo'n duizend TMA-analyses af. 'De kosten van een mismatch kunnen enorm oplo-
pen. Een medewerker op de verkeerde plek kan tonnen kosten. Ook voor de kandidaat kan het een drama 
zijn. Hij zit ergens waar hij zich doodongelukkig voelt en loopt vast. Hij komt niet uit de verf. Hoe langer hij 
blijft zitten, hoe moeilijker het wordt over te stappen naar een functie die wel past', zegt Steuer (1961). Vol-
gens Steuer is het vinden van de goede match een verantwoordelijkheid van zowel werkgever als kandidaat. 

De ruim zeven jaar dat Appoint gebruik maakt van de diensten en TMA-maker Ehrm heeft Steuer gecon-
stateerd dat het verloop bij klanten minder hoog is als hij TMA toepast. 'We zagen bij D-Reizen en KPN. 
Daar hebben we grote projecten gedaan. Die klanten zeggen dat het verloop minder hoog is dan bij andere 
groepen werknemers die zijn ingestroomd.' 

Bij de selectie van kandidaten helpt TMA bij het krijgen van een beeld van de kandidaten. 'De analyse 
voorkomt dat de kandidaten sociaal wenselijke antwoorden geven. En het is een valide methode de emo-
tionele intelligentie van iemand in kaart brengen', zegt Steuer, die al 20 jaar ervaring heeft met psycho-
logische testen. 'In het begin lag de nadruk op IQ. In de loop van tijd is dat verschoven naar meer de 
persoonsgerichte talenten.' TMA vervult ook een belangrijke functie nadat een kandidaat is aangenomen 
omdat de managers en HR-medewerkers een realistisch beeld hebben van de kandidaat. 'Als een manager 
beter weet wie in huis haalt, is de kans op teleurstellingen minder groot', aldus Steuer. 'Het is niet erg als er 
een kloof is tussen de verwachtingen van het bedrijf en de competenties van de nieuwe werknemer, maar 
de discrepanties moeten wel bekend zijn. Dan kan het management daar op sturen. Een duidelijk rapport 
over de kandidaat helpt daarbij.' 

De kwaliteit van de rapporten is volgens Steuer van belang omdat ze niet alleen leesbaar moeten zijn voor 
psychologen maar ook voor leidinggevenden, HR-managers en de kandidaat zelf. 'Het is goed dat alles op 
een positieve manier is geformuleerd. Dat maakt dat de kandidaat er geen slecht gevoel aan over houdt. 
Doordat het rapport gaat over kerncompetenties blijft het overzichtelijk voor mensen die niet dagelijks met 
dit soort rapportages werken. Als die 110 competenties moeten bespreken, zien ze door de bomen het bos 
niet meer. Bovendien krijgen ze dan de indruk dat ze dom zijn. Dat is niet zo, maar dat werkt wel zo. Niet-

psychologen kunnen de heldere rapporten goed interpreteren en ze gebruiken om door te vragen over ver-
schillen tussen de uitkomsten van de analyse en het beeld dat de kandidaat zelf heeft.' 

De TMA-methode wordt bij Appoint al een vroeg stadium ingezet. 'We raden klanten aan het profiel voor 
een functie op te stellen aan de hand van de kerncompetenties die TMA meet. Dat kost een paar uur extra 
voorbereiding, maar voorkomt later veel tegenvallers', stelt Steuer. 

Appoint laat de leidinggevende, HR-managers en andere betrokkenen een profiel opstellen. 'Dan merk je al 
snel dat de verwachtingen soms flink uiteenlopen. Het is beter dat te ontdekken voor je aan de selectie be-
gint. Je kunt pas gaan werven als je het eens bent over het profiel van de kandidaat. Doordat TMA overzich-
telijk is en eenvoudig kan worden ingezet, wordt het ook daadwerkelijk ingezet.' Dat de analyse via internet 
kan worden afgenomen is daarbij ook van belang. 'Al vanaf het begin is het hele proces geautomatiseerd', 
weet Steuer. 

In eerste instantie hebben managers het liefst een simpel profiel met de gewenste opleiding en het aantal 
jaren ervaring in relevante functies. 'Gaandeweg zien ze het belang in van het nadenken over kerncompeten-
ties. Die zijn steeds belangrijker omdat de veranderingen in de marketing communicatie, de ict, design en de 
grafimedia, branches waar wij voor werken, snel gaan. Vaardigheden kun je leren, een bepaalde houding ten 
opzichte van veranderingen is moeilijker te veranderen.' 

Omdat de veranderingen zo snel gaan, is het voor werkgevers van belang dat ze regelmatig met werknemers 
de balans op maken. 'Je moet je afvragen of iedereen nog wel op de goede plek zit. Ook moet je de ambities 
van je mensen kennen. Waar denken ze over vijf jaar te zitten. Een inventarisatie maken kan dan ook met be-
hulp van TMA.' De afdeling training en consultancy afdeling van Appoint doet dit bij tientallen klanten.

praktIjkcase barkconsult 
GeHolPen WoRDen bIJ  looPbAAnPlAnnInG oF een STuDIekeuze

door Frank van alphen

‘Kandidaten vinden het plezierig een boekwerk over zichzelf te krijgen’, zegt Sebastiaan Hendriks van Bark 
Consult. ‘Dat merk je aan de verbale en non-verbale reactie van kandidaten.’ Bark Consult uit Doorn is ge-
specialiseerd in loopbaan- en beroepskeuzeadvies. ‘We gebruiken TMA en BAIA van EhrmVision al jaren 
bij al onze kandidaten. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand zich niet herkende’, aldus Hendriks, die 
sinds 2009 bij Bark Consult werkt. Dat de kandidaten online veel vragen moeten beantwoorden, nemen ze 
volgens Hendriks voor lief. Het grote aantal stellingen waarop de kandidaat moet reageren, maakt het resul-
taat betrouwbaarder, is de ervaring van de beroepskeuzecoach. 

‘De rapportage is altijd een goede start voor een gesprek’, meent Hendriks. ‘Uit de analyse blijkt bijvoor-
beeld dat iemand hoog scoort op het punt eigenwaarde. Als die kandidaat er dan verlegen bij zit, probeer je 
te achterhalen hoe dat zit.’ Bark Consult, in 2001 opgericht door Wouter Fontein, werkt voornamelijk met 
individuele werknemers. Soms zitten ze in een outplacementtraject. De werkgever biedt ze dan de mogelijk-
heid een loopbaancoach in arm te nemen. Soms komen klanten op eigen initiatief omdat ze geholpen willen 
worden bij loopbaanplanning of een studiekeuze. Bark Consult werkt met een netwerk van 36 zelfstandige 
consultants op 54 locaties. Per jaar testen zij drie- tot vierhonderd kandidaten. ‘Voordeel is dat we ondanks 
veel verschillende coaches werken met één analyse. Ik wil de uitwisseling van ervaringen met TMA tussen de 
consultants verder verdiepen’, zegt Hendriks. ‘Bijvoorbeeld door regelmatig bijeenkomsten te organiseren.’ 

Wendingen
De TMA-analyse kan soms leiden tot verrassende wendingen. ‘Een kandidaat kwam hier omdat hij in een 
outplacementtraject zat. Deze dertiger was leidinggevende bij een IT-bedrijf. We deden een assessment. 
Daar bleek uit dat leiding geven niet zijn sterke kant was. Delegeren vond hij lastig. Met die informatie in het 
achterhoofd is gekeken naar een andere functie binnen het bedrijf ’, vertelt Hendriks. ‘Hij bleek veel beter de 
functioneren als eerst verantwoordelijke bij de klantenservice. Dat vroeg om een andere manier van leiding 
geven die beter bij hem past.’ TMA had de werkgever de ogen geopend. Outplacement was van de baan. De 
werknemer op een andere plek bij het bedrijf blijven. 
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Beroepen
De beroepssectoren-, activiteiten- en interesseanalyse (BAIA) van EhrmVision noemt Hendriks een lichtere 
variant van de TMA-analyse. ‘Die laatste gaat meer over de persoonlijkheid, talenten en waarden van de 
kandidaat. De beroepskeuze analyse richt zich op concrete beroepen en opleidingen.’ Deze analyse behoeft 
over het algemeen minder toelichting. Het rapport spreekt voor zich is de ervaring van Hendriks. 

Ook bij de beroepsanalyse kan de uitkomst soms een verandering in gang zetten. ‘We kregen iemand binnen 
die er helemaal van overtuigd was dat hij een carrière moest maken in de zakelijke dienstverlening. Hij moest 
en zou ondernemer worden in die sector’, vertelt Hendriks. Uit het invullen van de beroepskeuzeanalyse 
bleek dat deze kandidaat veel belangstelling had voor artistieke zaken. ‘Uiteindelijk kwamen in het gesprek 
tot de conclusie dat een opleiding tot vormgever veel beter bij hem paste. Deze kandidaat was bevrijd van 
het idee dat hij ondernemer moest worden. Hij verliet dolgelukkig het pand om zich in te schrijven voor de 
opleiding vormgever.

praktIjkcase oxxIo
MeeR WAARDeVolle GeSPRekken en De DIePTe In MeT De TMA-RAPPoRTAGe

door Frank van alphen 

‘Bij sommige afdelingen zien we een sneeuwbal-effect’, zegt  Soraya la Rose, HR adviseur bij energieleve-
rancier Oxxio. ‘Een medewerker doet een TMA en vertelt zijn collega’s  enthousiast over de rapportage en 
het gesprek. Dan merken we vaak dat  medewerkers van datzelfde team bij ons komen met de vraag of ze ook 
de TMA mogen invullen.’

Oxxio (225 werknemers), dat sinds de liberalisering van de energiemarkt een snelle groei heeft doorge-
maakt, werkt sinds 2008 met TMA. ‘Het begon als vervanging van de traditionele assessment-dagen in 
sollicitatieprocedures voor de zwaardere functies. Een dag assessment vraagt veel van de kandidaat en is 
kostbaar. Bovendien hadden sommige kandidaten het gevoel dat ze werden afgeserveerd.’ 
HR manager Danielle Kruger en HR adviseur La Rose gingen op zoek naar een alternatieve methode die 
dezelfde informatie opleverde zonder dat een sollicitant zoveel tijd kwijt was. La Rose: ‘We kwamen uit bij 
EhrmVision. De methode en het bedrijf spraken ons aan. Ook wij zijn een relatief jonge onderneming.’
Aanvankelijk gebruikte Oxxio TMA alleen als vervanging van de traditionele assessment. De kandidaten 
reageerden positief. ’Ze vinden het leuk een gesprek te voeren naar aanleiding van de rapportage. Allemaal 
zeggen ze zich te herkennen in de beschrijving’, aldus La Rose.  

Het gebruik van de TMA-methode om een beeld te krijgen van sollicitanten is gaandeweg toegenomen. 
‘We laten nu bijna alle sollicitanten die voor een tweede gesprek komen de TMA-analyse doen. Ze kunnen 
dat hier doen. Dan kunnen wij instructie geven en vragen beantwoorden’, zegt La Rose. ‘We zorgen dat de 
kandidaten zich op hun gemak voelen als ze de vragen beantwoorden.’ Oxxio zet TMA zo’n 25 keer per jaar 
in bij sollicitatieprocedures.

Voor de  HR-medewerkers en voor de manager op zoek naar een geschikte medewerker is het voordeel van 
de tussentijdse TMA dat het tweede gesprek meer de diepte in kan gaan aan de hand van de TMA-rappor-
tage. ‘Dat zijn waardevolle gesprekken. Ze gaan over drijfveren, de sterke en de zwakke punten van iemand’, 
zegt La Rose.
‘Bij het invullen van de vragen zijn mensen soms wat geïrriteerd over de hoeveelheid vragen, maar als ze de 
rapportage eenmaal hebben gezien, zijn ze altijd tevreden. Daarbij helpt het dat de rapporten positief zijn 
geformuleerd. We hebben het nog niet meegemaakt dat iemand vond dat het rapport er helemaal naast zit’, 
zegt de HR-adviseur. Inmiddels heeft de helft van de medewerkers een TMA gedaan. 

Ook leidinggevenden zijn te spreken over de TMA-rapporten. Een TMA-rapport helpt te verhelderen waar-
om bepaalde zaken soms stroef verlopen. ‘De leidinggevende heeft wel het gedrag opgemerkt, maar als hij 
inzicht krijgt in de drijfveren valt alles opeens op zijn plaats. ‘Nu snap ik het’, krijg ik dan te horen’, vertelt 
La Rose.’
Een teamleider ziet bijvoorbeeld dat een medewerker lager dan gemiddeld scoort op gestructureerd werken, 
maar veel creativiteit in huis heeft. ‘Als je dat weet, kun je daar rekening mee houden. Het maken van een 
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gedetailleerde planning kun je beter overlaten aan een ander teamlid die het juist plezierig vindt heel nauw-
keurig te werken’, zegt de HR-adviseur. 
De TMA-rapportage kan medewerkers ook bewust maken van onderdelen van het werk waar ze zich extra 
voor moeten inzetten. ‘Wie op het punt hulpvaardigheid onder het gemiddelde zit, moet zich daarvan be-
wust zijn. Met name bij het contact met klanten is die instelling van belang’, aldus La Rose. Dit bewustzijn 
heeft eveneens te maken met de ontwikkeling die Oxxio de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. In de be-
gintijd moest de nieuwkomer zich bewijzen door veel nieuwe klanten binnen te halen. La Rose: ‘Nu zijn we 
de vierde energieleverancier van Nederland. Op dat moment wint klantbehoud aan belang. Dat vraagt van 
medewerkers een andere houding.’

Oxxio is 2009 ook aan de slag gegaan met een ander instrument van EhrmVision: de 360 graden feedback. 
‘Dat is een methode die de zelfreflectie binnen het bedrijf bevordert’, aldus La Rose. ‘Maximaal tien per-
sonen die regelmatig met bijvoorbeeld een accountmanager samenwerken, geven feedback. Die personen 
kunnen collega’s zijn, maar ook klanten. Uit die antwoorden komt een rapport dat inzicht geeft in de wijze 
waarop iemand functioneert. Dat biedt weer aanknopingspunten voor een gesprek over onder meer oplei-
dingsbehoefte en de loopbaanplanning.’

praktIjkcase nunhems (onderdeel bayer bIoscIence)
een beelD kRIJGen VAn SollIC ITAnTen en leIDInGGeVenDen HelPen onTWIkkelen 

door Frank van alphen

‘Met TMA krijgen we snel een beeld van sollicitanten. Ook als ze uit Nieuw-Zeeland komen’, zegt Jan Cau-
berg, global hoofd HR bij de divisie R&D van zaadveredelaar Nunhems. ‘Informatie verkrijgen over de 
kennis van een kandidaat is doorgaans geen probleem. Diploma’s geven daar onder meer inzicht in. Maar 
we willen ook het een en ander weten over iemands persoonlijkheid. Een  kandidaat kan heel bekwaam zijn, 
maar moet  wel kunnen samenwerken binnen een team.’

Tot vier jaar geleden stuurde Cauberg, die ook verantwoordelijk is voor HR bij Nunhems in Nederland, 
een sollicitant uit de VS of een ander land naar een plaatselijk bureau voor een assessment. ‘Dat is duur en 
bovendien duurt het dagen voor je een rapport in huis hebt. Daarom zochten we  naar  een wereldwijd toe-
pasbare methode die sneller en goedkoper is.’
Cauberg stuitte bij zijn zoektocht op TMA van EhrmVision en zet deze toets sindsdien in bij de werving van 
wetenschappers en andere medewerkers voor de divisie R&D van Nunhems waar wereldwijd 1.700 mensen 
werken, waarvan 500 in Nederland. 

‘De twee tot drie kandidaten die na een eerste ronde overblijven, vragen we via internet de TMA-vragen in 
te vullen’, zegt Cauberg. ‘Voordeel is dat het snel kan en we binnen zeer korte tijd kunnen beschikken over 
een rapportage. Bij het tweede gesprek met de sollicitant gebruiken we dat rapport. Het geeft voldoende 
aanknopingspunten voor vragen over de persoonlijkheid van de kandidaat.’ Volgens Cauberg herkennen de 
kandidaten zich in grote mate  in de rapportage.
Cauberg heeft de indruk dat de TMA-rapporten goed te gebruiken zijn voor dit soort doeleinden. Hij vindt 
de prijs/kwaliteit verhouding meer in balans dan bij de traditionele beschrijvingen na een assessment. ‘Met 
dit instrument zijn we in staat om meer sollicitanten te testen op hun persoonlijkheid. De TMA-rapporten 
zijn meer gestandaardiseerd dan assessment-bevindingen, maar we kunnen er goed mee uit de voeten bij 
sollicitatieprocedures. Als het nodig is, kunnen we voor de zwaardere functies altijd nog  een assessment 
laten doen’, aldus de HR-manager.
Andere divisies van Nunhems, dat onderdeel is van Bayer Bioscience, maken ook steeds vaker gebruik van 
TMA. ‘Ik heb HR managers van andere divisies verteld over mijn ervaringen met TMA. Ze vonden het inte-
ressant en zetten het tegenwoordig ook in.’ 
De andere divisies hoeven dat niet te doen. Nunhems schrijft niet voor welke instrumenten HR-afdelingen 
moeten inzetten. ‘De TMA-methode verkoopt zichzelf blijkbaar’, aldus Cauberg. 
Omdat Nunhems actief is in een snelgroeiende sector wordt de analyse vaak ingezet. ‘De vraag naar voedsel 
en dus groentezaden  stijgt enorm door de groei van de wereldbevolking en de stijgende welvaart in landen 
zoals China en India’, zegt de HR-manager.  Jaarlijks neemt  Nunhems zo’n 170 mensen aan. Deels gaat het 
daarbij om uitbreiding en deels om vervanging.



Nunhems gebruikt naast TMA ook de 360 graden feedback van EhrmVision. ‘Deze methode is niet zozeer 
om leidinggevende de beoordelen. We willen ze helpen in hun ontwikkeling als manager. Inzicht in hoe je 
gedrag overkomt, is daarbij van groot belang’, aldus Cauberg. ‘Voor het bedrijf is het belang dat goede ma-
nagers hun  medewerkers stimuleren betere prestaties te leveren.’
Bij de 360 graden methode vullen ongeveer tien mensen vragen in over een leidinggevende. Degene die de for-
mulieren invullen, kunnen medewerkers uit het team zijn, maar ook andere managers van andere teams die veel 
samenwerken met de persoon in kwestie. De vragen gaan over waardes die Bayer hoog in het vaandel heeft staan, 
zoals Leadership, Integriteit, Flexibiliteit en Efficiency (LIFE). Per onderwerp worden vijf vragen gesteld.
‘In het begin reageerden sommige managers onwennig op de 360 graden methode’, vertelt Cauberg. ‘De 
introductie valt of staat met goede communicatie.’ Sinds de feedback-methode wordt toegepast, zijn de re-
acties positief. 

De bevindingen uit de 360 graden methode worden gebruikt bij het opstellen van een persoonlijk ontwik-
kelplan (POP). ‘Managers moeten dat zelf schrijven en voorleggen aan hun leidinggevende. Wij als HR 
managers helpen de medewerker om doelen zo concreet mogelijk te formuleren’, zegt Cauberg. 
Als voorbeeld geeft Cauberg de soms passieve opstelling van bepaalde leden van het management team in 
vergaderingen. ‘Als blijkt dat iemand zich introvert opstelt, krijgt hij het advies elke vergadering ten minste 
drie vragen te stellen. Dat is een overzichtelijk doel. Als je zegt ‘je moet je actiever opstellen’, is het veel lasti-
ger daar invulling aan te geven.’
Een ander voorbeeld uit de wereld van onderzoekers  is de wijze waarop ze leiding geven. ‘Coachend leiding 
geven staat bij sommigen nog in de kinderschoenen. Daarnaast zijn wetenschappers gewend een opdracht 
te geven en te vertrouwen op de kwaliteit van hun collega's. Als er dan geen resultaat is op het afgesproken 
moment vragen ze pas waarom de opdracht niet af is. Beter is het tussentijds te informeren hoe het proces 
gaat en hulp aan te bieden’, zegt Cauberg. 

Uit de 360 graden methode blijkt dat coachend leiding geven bij veel managers aandacht vraagt. ‘Omdat 
vrijwel iedereen op dit gebied iets kan leren, gaan we binnenkort leidinggevenden rollenspellen laten doen 
over coachend leiding geven.’
De rol van Cauberg bij het hele proces van de 360 graden feedback is vooral het vuurtje brandende te hou-
den. ‘Ik probeer de mensen gemotiveerd te houden in het aanpakken van hun ontwikkelpunten. Ik informeer 
regelmatig naar de voortgang van de actiepunten uit het POP.’

onderzoek snt
Hoe InTeReSSe In De MeDeWeRkeR kAn leIDen ToT beTeRe PeRFoRMAnCe, 

HoGeRe klAnTTeVReDenHeID en lAGeR VeRlooP.  

door Floor s Iebrecht 

Wie de selectie beheerst en wie de motivatie en talenten kent van de mensen die in dienst treden, heeft de sleutel in handen voor struc-

turele verbeteringen en besparingen. Floor Siebrecht, senior trainer bij SNT, deed onderzoek naar de talenten en motivaties van de 

bestpresterende agents. Hoe interesse in de medewerker kan leiden tot betere performance, hogere klanttevredenheid en lager verloop. 

Blauwdruk
Wie is de agent die bij SNT solliciteert? Wat is zijn of haar motivatie? Wat zijn de talenten van deze persoon? 
Over welke karaktereigenschappen beschikt deze persoon? Dat zijn de vragen die centraal staan in de Talent 
Motivatie Analyse (TMA). De agent vult digitaal een vragenlijst in en het systeem geeft een blauwdruk van 
de persoonlijke eigenschappen. De makers van de TMA methode weten antwoorden te vinden op vragen 
als in hoeverre een persoon over leidinggevende eigenschappen beschikt, wat zijn of haar organisatorische, 
sociale en beïnvloedende talenten zijn, hoe de emotionele balans eruit ziet en wat de intrinsieke motivatie 
van de geteste persoon is. Kortom, de TMA rapportage schetst een beeld van de persoon in kwestie, zowel in 
werk- als in privé-situaties. De TMA is zodanig uitontwikkeld dat het geschetste beeld beslist representatief 
en dus heel bruikbaar is. 

Resultaat
De vraag is nu of deze methode SNT daadwerkelijk in staat stelt potentieel succesvolle agents te selecteren. 
Of nog specifieker: hoe wordt de analyse ingezet om de meest geschikte agents te vinden? Welke karakter-

eigenschappen en talenten passen daar het beste bij? Om daar achter te komen deed Floor Siebrecht on-
derzoek naar de overeenkomsten in karaktereigenschappen van de meest succesvolle agents binnen SNT. 
Enkele opmerkelijke bevindingen: agents die succesvol presteren, die op hun plek zitten en dus duurzaam 
in dienst zijn, scoren in de analyse bijvoorbeeld hoge waarden voor orde & structuur en sociabiliteit. Op do-
minantie scoren ze juist laag. Door dit onderzoek ontstond een meetbaar ‘ideaalprofiel’ voor de selectie van 
nieuwe agents. Wat concrete handvaten voor de rest van het selectieproces biedt. 

De onderzoeksresultaten zijn inmiddels bij één van de projecten van SNT naar de praktijk vertaald. Bij de 
werving van agents voor dit project is specifiek gelet op de aanwezigheid (en combinatie) van de bovenge-
noemde eigenschappen, hierop is de werving en selectie gebaseerd. Het resultaat? Het verloop is met 23% 
gedaald en de kwaliteit is met 25% verhoogd. De agents zijn vanaf het begin productiever en behalen ook 
nog eens sneller hun doelen. Winst voor de klant, de agents en SNT! 

Inzet TMA tool
De afgelopen jaren heeft SNT haar wijze van werving en selectie verder verfijnd. De TMA tool vormt een 
belangrijk onderdeel van dit proces, naast het afnemen van agent assessments, verificatie van kennis en 
vaardigheden via e-learning toetsing en rollenspellen. Een agent gaat door naar de volgende stap in het 
selectieproces, de training, indien de uitkomst van het assessment en overige onderdelen positief is. Daar-
naast leent de inzet van deze tool zich ook voor andere functiegroepen binnen de organisatie en vormt het 
een waardevol hulpmiddel bij o.a. coaching en het bepalen van de samenstelling van teams en daarmee hun 
performance in de praktijk. 
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