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Kwalitatieve online assessments 
Fazili Consulting heeft thans tien kwalitatieve online assessments ontwikkeld, inclusief 
persoonlijke bespreking en met bovengemiddelde aandacht voor betrouwbaarheid en kwaliteit.  

Deze zijn: 

1. Breed persoonlijkheidsonderzoek 
Dit brede en grote online assessment is met name bedoeld voor personen, die een breed en volledig 
beeld wensen ten aanzien van de eigen persoonlijkheid, competenties, sterktes en zwaktes, 
leidinggevende kwaliteiten, intellectuele kwaliteiten en van ontwikkelmogelijkheden. Kan zeer 
gemakkelijk op maat worden aangepast.   
 
2. Breed passendheidsonderzoek 
 Dit brede en grote online assessment is met name bedoeld voor zowel geschiktheidsonderzoek als 
ontwikkelonderzoek van kandidaten bij een voorliggende vacature cq. functie. Dit 
passendheidsonderzoek wordt met name ingezet in werving en selectieprocedures en bij specifieke 
loopbaanvraagstukken en -begeleiding.   
 
3. Persoonlijke effectiviteit en regie 
Dit online assessment is met name waardevol voor mensen en organisaties die zich willen 
ontwikkelen naar meer zelforganisatie, zelfsturing, samenwerken, adviesvaardigheden, 
overtuigingskracht en persoonlijke effectiviteit.  
  
4. Loopbaan 
Dit online assessment is speciaal ontwikkeld voor mensen en organisaties die meer ondersteuning 
en inzicht willen hebben bij loopbaanontwikkeling. 
 
5. Leidinggeven op afstand 
Dit online assessment is bij uitstek geschikt voor leidinggevenden  en organisaties die zich willen 
ontwikkelen naar meer managementeffectiviteit, zelforganisatie, zelfsturing, coachend leiderschap 
en teamontwikkeling.  
  
6. Mentale fitheid 
Dit online assessment is met name waardevol voor mensen en organisaties die zich preventief willen 
richten op de mentale gezondheid en weerbaarheid van medewerkers, op effectief thuiswerken, op 
de collegiale samenwerking op afstand en op voorkoming van uitval.   
  
7. Interculturele effectiviteit 
Dit online assessment is met name waardevol voor mensen en organisaties die zich preventief willen 
richten op de mentale gezondheid en weerbaarheid van medewerkers, op effectief thuiswerken, op 
de collegiale samenwerking op afstand en op voorkoming van uitval.   
 
8. Adviesvaardigheden 
Dit online assessment is met name bedoeld voor professionals die willen weten hoe ver zij hun 
adviesvaardigheden hebben ontwikkeld en op welke onderdelen zij deze verder kunnen ontwikkelen.  
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9. Eigenaarschap 
Dit online assessment is met name bedoeld voor organisaties, teams en professionals die zich verder 
willen ontwikkelen op het gebied van taakvolwassenheid, nemen van verantwoordelijkheid, 
zelforganisatie en het nemen van meer eigen regie. 
 
10. Coachingsvaardigheden 
Dit online assessment is met name bedoeld voor managers en professionals  die hun 
coachingsvaardigheden naar collega’s, klanten en  medewerkers verder willen ontwikkelen.  
 
 
Deze online assessments bestaat elk uit drie onderdelen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemakkelijk en betrouwbaar   
De online vragenlijsten zijn breed en ruim opgezet qua vragen om een kwalitatieve analyse te 
garanderen. Een online assessment kent tussen de 200 en 500 vragen. De invultijd bedraagt van 
circa één tot ruim drie uur. De deelnemer kan dit thuis of op het werk invullen.  
 
Nadat de vragenlijst is ingevuld, volgt een telefonisch gesprek met een adviseur / psycholoog. 
Hierdoor kan de analyse uit de vragenlijst kwalitatief aangevuld worden. Tevens kunnen de uitslag 
en de adviezen samen worden besproken en krijgt de deelnemer alle gelegenheid om zelf vragen 
stellen.   
 
Vervolgens wordt een schriftelijke persoonlijke rapportage gemaakt, inclusief op persoonlijke maat 
gesneden advies.  
 
 

Voordelen 
√  Gemakkelijk vanuit huis of kantoor de vragenlijst invullen 
√  Kwalitatieve en snelle analyse door brede en groot aantal vragen, aangevuld met  

telefonisch gesprek met adviseur-psycholoog 
√        Schriftelijke rapportage en individuele adviezen op persoonlijke maat   
√         Werkt zowel preventief als curatief 
√         Privacy en AVG gewaarborgd 
√         Zeer kosten-efficiënt 
√        Constructief zicht van management op medewerkers   
 

Meer weten? 
Wij helpen u graag verder. Neem voor meer informatie contact op met Shahram Fazili onder 035-
5885005 of via info@faziliconsulting.nl 
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