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Het Dependability en 
Safety Instrument 
 

Een beknopt instrument voor een eerste 

screening voor diverse belangrijke functies, 

bijzonder geschikt voor werknemers die vaak 

met klanten in contact komen of een 

operationele functie hebben. 
 

Het Dependability and Safety Instrument onderzoekt 

factoren die belangrijk zijn voor de werkplek.  
 

Het is bedoeld als een eerste screening tool en is 

bijzonder geschikt voor werknemers die vaak met 

klanten in contact komen of een operationele functie 

hebben. Het werd getest in de volgende sectoren: 
 

• Kleinhandel 

• Transport 

• Industrie 

• Medische instellingen 

• Productie 
 

Wat DSI meet 
 

DSI werd specifiek ontwikkeld om na te gaan of 

potentiële werknemers weinig afwezig zullen zijn, 

effectieve en positieve teamleden zullen zijn op 

wie men kan rekenen voor goed kwaliteitswerk 

en een grotere klantgerichtheid, en die in 

omgevingen waar veiligheid kritiek is minder kans 

maken op ongevallen. 

 

Meer informatie? 
 

SHL Group Netherlands 

Tel   +31(0)20 8335 8000 

Mail: Info.netherlands@shlgroup.com 

Koningin Wilhelminalaan 3 / Postbus 1047, 3500 BA  UTRECHT 

Hoe DSI werkt 
 

DSI kan gebruikt worden via de telefoon en online 

en is heel eenvoudig te integreren in een bestaand 

rekruteringssysteem. 
 

Het duurt slechts vijf tot zes minuten om de test in 

te vullen en de output is een enkele score: de 

Dependability and Safety Index. 
 

De kandidaten moeten uit twee statements kiezen 

wat het meest bij hen aanleunt op het werk. 

Bijvoorbeeld: ‘Ik heb graag dat elk detail juist 

is’ of ‘Ik heb meestal veel ideeën’. 
 

De vragen zijn zo uitgewerkt dat lijnmanagers het 

instrument met een minimum aan ondersteuning 

kunnen gebruiken en de scores kunnen 

interpreteren. 

 

Praktijktests  

Retail (winkelbedienden) 

Hoog scorende sollicitanten (top 30%) in 

vergelijking met laag scorende sollicitanten: 
 

• Bijna twee keer zo veel kans om de meest 

productieve werknemers te worden 

• Bijna twee keer zo veel kans om goed te 

scoren op het vlak van klantgerichtheid 

Industrie (beginners) en treinbestuurders 

Hoog scorende sollicitanten (top 30%) in 

vergelijking met laag scorende sollicitanten: 
 

• Door de managers beschouwd als 3 tot 4 

keer veiliger 

 


