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Testen bi j  Empowerbox 
 
 
Empowerbox heeft persoonlijkheidstesten en assessments in haar assortiment 
opgenomen om de kwaliteit van bestaande producten te verhogen, maar ook om de 
keuze voor bepaalde producten te vergemakkelijken. Op basis van de test kan namelijk 
naar voren komen welk product uit Empowerbox het meest geschikt is. Een aantal 
testen (met *) zullen in ieder geval worden aangeboden als afzonderlijke producten in de 
Empowerbox. 
 
De door ons gebruikte testen zijn gevalideerd en worden voortdurend op kwaliteit  en 
mogelijke verbeteringen onderzocht door Nederlandse universiteiten. 
 
Speciaal voor onze partners bestaat de mogelijkheid om de testen bij ons in te kopen en 
zo ook voor eigen klanten in een begeleidingstraject aan te bieden.  
 

Naam test 
Invulduur 

Korte beschri jving 

Talent 
Ontwikkelscan* 
 
70-90 minuten 

Deze test geeft inzicht in het niveau van professionele 
ontwikkeling. Het rapport geeft niet alleen inzicht in de kwaliteiten 
van kandidaten, maar ook in de valkuilen, drijfveren. Daarnaast 
worden de leerstijlen van de kandidaat benoemd en worden er 
suggesties gedaan met betrekking tot de te volgen 
ontwikkelingsstrategie.  

Loopbaan 
Assessment 
 
70-90 minuten 

Deze test voor loopbaanadvies biedt inzicht in de vragen: ‘Wie ben 
ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’.  
In de analyse worden allereerst de competentiescores van de 
kandidaat op basis van het persoonlijkheidsprofiel (talent) en de 
zelfbeoordeling met elkaar vergeleken. Hierin wordt duidelijk wat 
de kerncompetenties zijn en waar de potentie van de kandidaat 
ligt. Vervolgens wordt het talent van de kandidaat voor deze 
competenties vergeleken met hoe motiverend de kandidaat de 
competenties vindt. Hierbij wordt duidelijk van welke competenties 
de kandidaat energie krijgt en welke competenties een uitdaging 
vormen. 

Ondernemersvaardig
hedenscan* 

Deze test geeft inzicht in de sterke en zwakke kanten als 
ondernemer. Dit zelfinzicht een ondernemer helpen alles te halen 
uit de kwaliteiten en te werken aan de verbeterpunten. 
Ondernemersvaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van het 
succes van een bedrijf. 
In de vragenlijst wordt rekening gehouden met de levenscyclusfase 
van het bedrijf en de persoonlijke competenties van de ondernemer 
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Naam test 
Invulduur 

Korte beschri jving 

Intake loopbaantraject 
 
30 minuten 

Met deze vragenlijst kan bij de start van een loopbaantraject de kans 
van slagen worden bepaald om het traject zo in te richten dat deze 
kans vergroot wordt. 

Intake re-integratie traject 
 
60 – 80 minuten 

In deze uitgebreide test worden aspecten onderzocht die het re-
integratietraject kunnen bevorderen en belemmeren. Het varieert 
van taalbeheersing, gezondheid, werkhouding tot 
solliciatatievaardigheden en maatschappelijke draagkracht Dit zorgt 
voor een heldere uitgangspositie en reële verwachtingen van het re-
integratietraject. 

Duurzame inzetbaarheid* 
 
10 minuten 

Deze compacte test besteedt aandacht aan vragen als “Ben ik een 
bevlogen medewerker?”, “Waar sta ik qua ontwikkeling?” en “Wat 
geeft mij energie?” Het rapport besteedt aandacht aan bevlogenheid, 
persoonlijke flexibiliteit, werkvermogen en werk-privé balans en 
ontwikkeling. 
Ondanks de korte invultijd levert het een waardevolle rapportage op 
om duurzame inzetbaarheid concreet te maken. 

Denkstijlen van De Bono 
 
10 minuten 

Deze korte test brengt voorkeursdenkstijlen in beeld naar de theorie 
van de 6 denkhoeden van Eduard de Bono 

Persoonlijke flexibiliteit 
 
10-15 minuten 

Deze korte test brengt persoonskenmerken in beeld die van belang 
zijn voor het omgaan met grote veranderingen, zoals verandering 
van werk of het omgaan met organisatieontwikkelingen. De 
vragenlijst is zeer geschikt als intake bij coachingstrajecten 

Zingevingsvragenlijst 
 
30-45 minuten 

Deze test gaat in op drie deelgebieden van zingeving. Namelijk: 
motivationele energie, existentiële gevoelens bij verschillende 
levensgebieden en de verhouding tot de toekomst. 
Het is geschikt als intake vragenlijst voor coaching op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling en reflectie 

Quinn Managementrollen 
 
15-20 minuten 

Het managementrolmodel van Quinn staat model voor deze test. De 
vragenlijst geeft inzicht in de primaire en secundaire voorkeur voor 
managementrollen. Het kan inzicht geven in het functioneren van 
(management)teams en ontwikkelvraagstukken op team- of 
individueel niveau. 

Teamrollen Belbin 
 
15-20 minuten 

Deze korte test geeft inzicht in de teamrollen van Belbin en is 
geschikt om de samenwerking en samenstelling van een team te 
bespreken en te verbeteren 

Leiderschapscompetenties* 
 
15-20 minuten 

Deze competentievragenlijst brengt de leiderschapsstijl, 
competenties en motivatie van een manager in kaart. Competenties 
die aan de orde komen zijn o.a.: argumenteren, coachen, delegeren, 
empoweren, ondersteunen en structureren. 
 

Vitaliteitscheck* 
 
5-10 minuten 

Deze vragenlijst gaat in op een aspect van duurzame inzetbaarheid. 
Het is een zelfrapportage van de fysieke en mentale fitness en 
leefstijl. 

 


