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Met (online) onderzoek en assessments naar de beste mensen 

en de beste resultaten voor uw organisatie 

Wij geven adviezen van topkwaliteit. En goede service door adviseurs met senior expertise. Met de modernste 

instrumenten. Gun uzelf de beste mensen, dat is een investering waar u vrolijk van wordt.  

 

1) Intellectuele Capaciteiten Tests 

Denkkracht is de beste voorspeller voor succes op het werk. Het is daarom zeer 

verstandig om het denkniveau van een kandidaat of medewerker vast te stellen. 

Zo weet u zeker of u met een medewerker met lbo, mbo, hbo of academisch 

denkniveau te maken heeft. De prijs is € 250,-.  

 

Wanneer u capaciteiten tests combineert met andere vormen van assessment 

dan neemt de voorspellende waarde voor succes in de functie nog verder toe.  

 

2) Persoonlijkheids Onderzoek (PO) 

Met onze zeer uitgebreide collectie persoonlijkheidstests kunnen we inzicht 

bieden in alle werkgerelateerde aspecten in de mens. Denk aan kwaliteiten en 

valkuilen, drijfveren, leervermogen, flexibiliteit, integriteit of managementstijl. 

U geeft aan wat u wilt weten, wij selecteren de tests en bieden u een uitgebreide 

gestandaardiseerde rapportage met een toelichting van een psycholoog. De 

prijs is vanaf € 250,-, afhankelijk van hoeveel u wilt laten testen.   

 

3) Psychologisch Selectie Onderzoek (PSO) 

Het Psychologisch Selectie Onderzoek screent uw kandidaat voor de set 

competenties die u belangrijk acht. We bepalen aan de hand van scores op die 

competenties de geschiktheid van de persoon voor een bepaalde functie. We 

zetten daarvoor psychologische tests in en een interview door een psycholoog. 

Het interview kan online of telefonisch plaatsvinden. 

Het resultaat is een glasheldere conclusie van de senior psycholoog omtrent de 

geschiktheid van de deelnemer voor een specifieke taak in uw onderneming, 

inclusief advies voor mogelijke ontwikkeling voor de toekomst.  

De prijs van het Psychologisch Selectie Onderzoek is € 750,-.   

 

Voor klanten met haast (opzegtermijn, last minute beoordeling) bieden we het 

PSO ook aan in een 48 uurs variant. De rapportage is dan binnen 48 uur 

beschikbaar, uiteraard onder voorbehoud van medewerking en vrijgave van de 

rapportage door uw deelnemer. De prijs bedraagt dan € 1250,-.   

  

Het succes van uw bedrijf is 

afhankelijk van de kwaliteit van 

uw medewerkers.  

Een (online) assessment helpt u de 

betere mensen te selecteren en het 

beste uit uw mensen naar boven te 

halen. Financieel verlies door een 

verkeerde inschatting op basis van 

intuïtie of onnodige zorgen kunnen 

door een assessment worden 

voorkomen.  

UP maakt voor haar assessments 

gebruik van de beste 

psychologische tests die er in de 

markt te koop zijn (COTAN 

getoetst).                                              

En omdat wij grootafnemers zijn 

kunnen wij u die voor een scherpe prijs 

aanbieden. 

De assessments zijn eenvoudig 

online te bestellen en u kunt uw 

assessment helemaal op maat 

inrichten.                                              

Uw eigen portal waarin uw kandidaten 

inloggen en de testen maken, in de stijl 

van uw eigen bedrijf? De rapportage in 

uw eigen huisstijl? Bij UP is dit allemaal 

mogelijk.  

Bovendien bieden wij u onze 

expertise en service aan.                      

UP werkt met ervaren  Arbeids- en 

Organisatie Registerpsychologen die u 

helpen de beste keuzes te maken.   
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4) Selectie Assessment (SA) 

Als u maximale zekerheid wilt over de geschiktheid van uw kandidaat, kiest u 

voor de inzet van een Selectie Assessment. We beginnen dan met een 

uitgebreide intake om vast te stellen wat er in de functie (uitdaging en KPI’s) en 

de functieomgeving (team, cultuur, stakeholders) nodig is om succesvol te zijn.  

Vervolgens kijken we niet alleen naar persoonlijkheid en competenties, maar 

ook naar drijfveren, motivatie en specifieke vaardigheden. We zetten daarvoor 

naast het interview en de persoonlijkheidstests nog praktijksimulaties, games 

en extra tests in.   

 

Het resultaat is een advies waarin alle relevante succesfactoren en mogelijke 

afbreukrisico’s worden benoemd. Bij bewezen geschiktheid beschrijven we ook 

wat u kunt doen om de nieuwe medewerker optimaal te faciliteren in zijn 

ontwikkeling.  

 

De investering voor het Selectie Assessment is € 1500,- of € 1995,- voor de 48 

uurs variant.  

 

5) Ontwikkel Assessment (OA) 

Het Ontwikkel Assessment bewijst wat het potentieel en de ontwikkelkracht van 

een kandidaat of medewerker is. Dit assessment is uitermate geschikt voor 

loopbaanvraagstukken, dus vraagstukken rondom door- en uitstroom van 

medewerkers. Ook hierbij starten we met een intake, om precies te weten wat 

er in een bepaalde rol van de kandidaat verwacht wordt.  

 

Resultaat is een advies waarin denkkracht, persoonlijkheid, competenties, 

drijfveren, kwaliteiten en valkuilen staan. Zo krijgt u zicht op de 

toekomstperspectieven en wat u kunt doen om de kandidaat of medewerker te 

faciliteren bij de ideale ontwikkeling.   

 

De prijs voor een Ontwikkel Assessment bedraagt € 1850,-  

 

6)  Maatwerk – voor bestuursfuncties en voor teams   

Wanneer u een bestuurder een programma op maat wilt aanbieden of wanneer 
u met een team aan de slag wilt, kunnen we een programma op maat maken. 
We bieden assessments op maat, maar ook interactieve games en 
uiteenlopende trainingen. We selecteren dan de beste professionals voor uw 
klus en doen u een voorstel dat precies bij uw wensen past. 

• Eendaags programma op maat   € 3995,-  

• Tweedaags programma op maat    € 6995,-  

 

 

Heeft u belangstelling voor een 

assessment? Het werkt 

eenvoudig, in drie stappen! 

Stap 1. Assessment aanvragen 

Geef telefonisch, per mail of via onze 

website uw belangstelling voor een 

van onze assessments aan. Indien 

gewenst helpen wij u kiezen welk 

onderzoek past bij uw vraagstelling. 

Wij nemen binnen 1 dag contact met u 

op om uw vraagstelling door te nemen. 

Daarna zullen wij het meest geschikte 

testprogramma samenstellen.  

Stap 2. Kandidaten uitnodigen 

Nadat u opdracht heeft gegeven 

nemen wij u alles uit handen. Wij 

nodigen uw kandidaten of 

medewerkers uit voor het assessment. 

Vragenlijsten invullen kunnen zij alvast 

in hun eigen tijd en omgeving doen, zo 

maken we lekker tempo.  

Stap 3. Rapportage 

Onze beroepscode vereist dat de 

deelnemer ons eerst toestemming 

geeft om de rapportage vrij te geven. 

Zodra die er is ontvangt u het rapport 

per email. 

Klik hier voor meer informatie over 

waarom een (online) assessment ook 

voor uw bedrijf van enorme winst kan 

zijn.  
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Als u meer wilt weten, staan wij u graag persoonlijk te woord.  
 
Arjen Bosma 06 - 46 06 76 26  Arjen@unitedpsychologists.nl 
Wouter Vrooland  06 - 52 32 84 09  Wouter@unitedpsychologists.nl 
Pascal de Wijngaert  06 - 52 07 36 80  Pascal@unitedpsychologists.nl  
 
 

 

 
 
 
Kantoren:  

Bedrijvencentrum Complex: Meidoornkade 22, 3992 AE in Houten  
Kennispark Twente: Capitool 50, 7521 PL in Enschede 
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