Het groepsassessment

Het groepsassessment is een verandering ondersteunend programma waardoor alle
betrokkenen beter leren zien wie waarvoor geschikt is. Dit inzicht leidt tot meer betrokkenheid
waardoor de overgang naar de nieuwe situatie
minder weerstand oproept.’

‘

Er is bij mij een omslag gekomen over hoe

ik over de nieuwe functie dacht. Het gaf dimensie om
naar collega’s te kijken, je ziet ook dingen die je niet
van elkaar kent.’

DOEL
Een groepsassessment is een selectie- en ontwikkelinstrument dat kan worden
ingezet bij een reorganisatie. De kracht van het groepsassessment is dat het de
betrokken medewerkers goed inzicht geeft in een nieuwe functie, in de eisen
die binnen een nieuwe structuur worden gesteld en of die voldoende passen
bij de eigen kwaliteiten. Dat bevordert het zelfinzicht en het commitment bij
de beslissingen die in een later stadium genomen gaan worden.
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Groepsassessment bij Sensire
Sensire is een organisatie in het oosten van het land en actief op het gebied
van wijkzorg, thuiszorg, kraamzorg en maatschappelijk werk. In 2009 is
Sensire gestart met een organisatievernieuwing; het bedrijf ging zich meer
richten op de relatie tussen de klant en de medewerker. Met kleinere teams
dichtbij de klant en met een sterke focus op diens wensen. Om de teams
alle ruimte te geven zelfstandig te werken is de hele laag van operationeel
management verwijderd. Daarvoor in de plaats kwamen teamcoaches die de
teams ondersteunen bij hun ontwikkeling en bij het realiseren van de resultaten die de teams moeten halen.
Suzanne Broens, projectleider van de vernieuwing: ‘In plaats van operationeel managers
die de teams managen, wilden we teamcoaches die in staat waren de ontwikkeling van een
team, dat zelfstandig moest gaan werken, aan te zetten en te versterken. Hiervoor schakelden wij Aequo in, om een passend programma te ontwikkelen.’
‘Omdat het een complete managementlaag betrof die op een geheel andere manier moest
gaan werken, stelden wij een groepsassessment voor.’ Gert-Jan Lind, psycholoog bij Aequo
was de adviseur van Sensire. ‘Het groepsassessment is een verandering ondersteunend
programma waardoor alle betrokkenen beter leren zien wie waarvoor geschikt is. Dit inzicht
leidt tot meer betrokkenheid waardoor de overgang naar de nieuwe situatie minder weerstand oproept.’
Het eindverantwoordelijk management kreeg met het groepsassessment diepgaand inzicht
in de resultaten. Suzanne Broens: ‘Het groepsassessment was maatwerk. We hebben van
te voren onze doelen aan Aequo voorgelegd en samen met hen de assessmentonderdelen
samengesteld. Door de groepsassessments krijg je snel een ander beeld van medewerkers.
Zo waren er veel die goed waren in individuele gesprekken maar compleet wegvielen in een
rollenspel met een team.’ De deelnemers konden zelf kiezen of zij hun resultaten gebruikten voor de sollicitatie naar de functie van teamcoach. ‘Een mooie, zuivere procedure’,
aldus mevrouw Broens.
Astrid Bresser, deelneemster aan het groepsassessment: ‘Het gaf wel een goed beeld van
de werkelijkheid. Het was duidelijk wat er van ons werd verwacht. Er is bij mij een omslag
gekomen over hoe ik over de nieuwe functie dacht. Het gaf dimensie om naar collega’s te
kijken, je ziet ook dingen die je niet van elkaar kent. Tijdens het gesprek aan het einde trok
ik zelf de conclusie dat ik het wel wilde doen.’
Een belangrijk onderdeel in het groepsassessment was het coachen van teams. De deelnemers zagen elkaar in deze teamoefeningen acteren. ‘Het was me snel duidelijk dat die
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Het groepsassessment was maatwerk.’

nieuwe functie niet bij mij paste. Geeft het me energie als ik dit de hele dag moet doen?
Nee! Bij de nabespreking werd bevestigd wat ik al dacht. Ik heb het direct met het management besproken en kon een andere positie krijgen’, vertelt Bernadine Drent, deelneemster
aan het proces. Ze is achteraf blij met de beslissing; ‘Ik heb nog steeds contact met sommige oude collega’s en als ik hun verhalen hoor, bevestigt het dat ik gelijk had. Ik zou hun
baan niet willen hebben.’
Dat de organisatievernieuwing zijn vruchten heeft afgeworpen, blijkt uit de resultaten van
het KiesBeter landelijk klanttevredenheidsonderzoek , waar Sensire als beste in de regio
uit de bus kwam, maar ook uit een reputatieonderzoek (www.sensire.nl/nieuws/vernieuwing_sensire_werpt_vruchten_af.aspx). Zowel huisartsen als klanten zijn erg te spreken
over de nieuwe organisatie. Ook intern onderzoek wijst uit dat de werknemers blij zijn met
de nieuwe situatie. Omdat ze klantgerichter en slagvaardiger te werk kunnen gaan. ‘De
manager wordt niet gemist’, aldus Suzanne Broens, ‘… en inmiddels speelt de teamcoach
een belangrijke rol in de ontwikkeling van zelfstandige teams.’
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een team.
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Het is kosteneffectief bij grotere groepen;
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