
 
  

 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programma 
Voorbereiding 
Helder zicht verkrijgen over de aanleiding voor de inzet van 
het ontwikkelassessment van zowel organisatie als 
deelnemer. Met deze informatie wordt een duidelijk 
afgebakende ontwikkelvraag geformuleerd. 
 
Voorbereiding voor deelnemer (2 uur) 
Vooraf invullen van online persoonlijkheidsvragenlijst. 
 
Assessment (1 dag) 
Rekening houdend met de specifieke ontwikkelvraag wordt 
het assessmentprogramma opgesteld. Middels het 
toepassen van de diverse instrumenten, voeren we een 
uitgebreid onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden van 
de deelnemer. Het persoonlijk- en competentiegericht  
interviewen gebeurt door een gecertificeerde consultant. 
Het assessment wordt conform de gedragscode van NOLOC 
gedaan. 

Rapportage 
Het assessmentrapport komt tot stand vanuit de ingezette 
tools en na inzicht en normen van goed vakmanschap. Het 
rapport geeft een deskundig en objectief ontwikkeladvies. 
 

Informatie 
• Investering is €1.250,- exl BTW en is inclusief 

o Voorbereiding en vervaardigen profiel 
o Assessment-dag 
o Terugkoppeling en rapportage 
o Lunch en koffie/thee 

• Locatie is het kantoor van Cobaan, Cerestraat 35 te 
Breda 

 

Omschrijving 
“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability 
to climb a tree…” 
 
Cobaan is gedreven door de menselijke ontwikkeling te 
stimuleren waarin lifelong learning en persoonlijke groei 
centraal staan. De extra toegevoegde waarde aan het 
ontwikkel assessment is de expertise van de (nieuwe) 
rollen, taken, verantwoordelijkheden en ontwikkelingen & 
trends binnen de bouw- en infra branche. 
 
De kern van dit assessment is dat de ontwikkelbaarheid van 
de talenten wordt ontdekt en er een persoonlijk 
competentieprofiel ontstaat, gebaseerd op positieve 
psychologie. Met meer zicht op 
ontwikkelingsmogelijkheden en -potentieel kan er goede 
richting gegeven worden aan het ontwikkeldoel. Dit geeft 
rendement op deze belangrijke investering. 
 
Afhankelijk van de ontwikkelvraag worden specifieke 
competenties in kaart gebracht middels op maat in te 
zetten assessment tools. Hierbij kunt u denken aan 
ondernemersschap, leidinggeven, aanpassingsvermogen, 
etc. In een uitgebreid rapport staan de individuele talenten, 
motieven, kwaliteiten en valkuilen en leer- en ontwikkelstijl 
en ontwikkelsuggesties. Cobaan is een gecertificeerd 
licentiehouder voor het afnemen van de talenten motivatie 
analyse. 
 

Doelgroep 
• Management- en directie in bouw, infra- en 

toeleverende industrie. 
• Midden- en hoger kaderfuncties (UTA-personeel) 

binnen de uitvoerende bouwkolom. 
• HBO- en WO functies binnen het bouwproces van 

de bouw en infra. 
• Commercieel- en technische functies binnen de 

toeleverende industrie. 
• Staf- en projectsupport functies binnen de 

bouwkolom 
 
 

Ceresstraat 35, 4811 CB Breda 
076 5284449 
www.cobaan.nl 
info@cobaan.nl 
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