
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Inleiding 

 

De OPQ persoonlijkheidsvragenlijst vormt een indicatie van de perceptie van de 

kandidaat omtrent de gedragsstijl die hij verkiest op het werk. 

 

Het inwinnen van gedetailleerde informatie over de manier waarop kandidaten reageren 

in een team of een bepaalde werkomgeving, en hoe ze zullen omgaan met verschillende 

taken in hun werk, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de afstemming tussen werk 

en persoon.  Deze informatie is essentieel voor succes.  

 

Dit document (Report Selector) is een praktische handleiding voor het selecteren van 

rapporten die kunnen worden ingezet na afname van de persoonlijkheidsvragenlijst 

OPQ32i. Deze rapporten helpen bij het snel interpreteren van de instrumentgegevens en 

geven waardevolle diepgang bij het gebruik van de OPQ. Via het eigen online SHL 

systeem ofwel via SHL Bureauservice kunnen de rapporten worden verkregen. 

 

Het onderdeel ‘Selecteren van een OPQ32 Rapport’ helpt u uw rapportkeuze af te 

stemmen op basis van uw behoeften. 

 

Enkele essentiële vragen hierbij zijn: 

• Wordt het rapport gebruikt voor selectie of ontwikkeling? 

• Wie gaat het rapport lezen? 

• Welke informatie is er vereist? 

 

Zodra u één of meerdere rapporten hebt gekozen waarin u geïnteresseerd bent, kunt u 

hierover meer te weten komen in de ‘OPQ Reports Index’. Deze is alfabetisch 

georganiseerd en geeft van elk rapport een korte beschrijving. 

 

U zult zien dat voor elk rapport de Engelse benaming wordt gebruikt. Dit is gedaan 

omdat deze benaming ook in het online system wordt gebruikt. Aan het eind van dit 

document vindt u een overzicht waarin de namen van de Nederlandse en Vlaamse 

rapporten staan vermeld.  

 

 

 

 



 

Selecteren van een OPQ Report 
 

 

Context 

 

Wat is de context? 

 

 

Publiek 

 

Aan wie is het 

rapport gericht? 

 

Behoefte 

 

Welke informatie is er vereist? 

Wat tracht men te bereiken? 

 

Rapportnaam 

 

Welk rapport is 

geschikt? 

• Ik wil een overzicht van hoe de 

kandidaat prefereert te werken, 

hoogstwaarschijnlijk zal presteren op 

belangrijke competenties en hoe hij zich 

gedraagt in een team. 

Manager’s Plus Report 

• Ik wil duidelijke informatie over de 

kandidaat en hoe deze geneigd is zich te 

gedragen. 

Managers Report *** 

• Ik wil de sterktes en zwaktes van de 

kandidaat kennen bij het werken in 

teamverband. 

Team Impact Report 

 

Lijnmanager 

• Ik wil weten hoe de kandidaat geneigd is 

te presteren op het vlak van belangrijke 

competenties en welke potentiële 

zwaktes verder ontwikkeld moeten 

worden. 

Management 

Competency 

Report 

 

Competency Report** 

 

Universal Competency 

Report 

• Ik wil informatie die ik kan meenemen 

over de resultaten van de vragenlijst die 

ik heb ingevuld. 

Candidate Report 

 

Candidate Plus Report 

*  

Kandidaat 

• Ik wil meer weten over mijn gedragsstijl 

bij het werken in teamverband. 

Team impact Report 

• Ik ben een ervaren OPQ-gebruiker. Ik 

heb een kort overzicht van de scores van 

de kandidaat nodig om de feedback voor 

te bereiden of een geschreven rapport op 

te stellen. 

Profile 

 

 

• Ik wil wat meer informatie over 

combinaties van dimensies als hulp bij 

het interpreteren van de resultaten van 

de kandidaat. 

Signals Report** 

 

User Report 

• Ik wil weten welke rol de kandidaat 

geneigd is op zich te nemen in 

teamverband en hoe hij geneigd is zich 

te gedragen als leider of ondergeschikte. 

Team Types & 

Leadership Styles 

Profile ** of Report 

• Ik heb alle mogelijke opties nodig en ik 

moet de kandidaat en lijnmanager 

voorzien van geschreven feedback van 

de OPQ. 

Premium of Premium 

Plus Report **** 

 

Assessment Support 

Report** 

Persoon die 

getraind is voor 

de OPQ 

• Ik wil kandidaten identificeren die 

hoogstwaarschijnlijk goede leiders 

kunnen zijn. 

Leadership Report 

***** 

Selectie 

 • Ik wil topprofielen in sales identificeren. 

• Ik wil sales mensen aanwerven met het 

potentieel om meer te verkopen. 

• Ik wil de kosten van retentie drukken in 

sales teams. 

Sales Report 

 



 

 
 

 

Context 

 

Wat is de context? 

 

 

Publiek 

 

Aan wie is het 

rapport gericht? 

 

Behoefte 

 

Welke informatie is er vereist? 

Wat tracht men te bereiken? 

 

Rapportnaam 

 

Welk rapport is 

geschikt? 

• Ik wil weten op welk gebied mijn 

sterktes zich situeren en op welke 

vlakken ik nog moet ontwikkelen. 

• Ik wil werken met mijn ondergeschikte 

om een ontwikkelingsplan op te stellen. 

Development Action 

Planner Report* 

• Ik wil mijn leerstijl kennen, alsook de 

impact ervan op mijn persoonlijke 

ontwikkeling. 

• Ik wil mijn leervermogen  verbeteren of 

versnellen. 

Maximise Your 

Learning Report 

***** 

• Ik wil weten hoe ik in teamverband werk 

en hoe ik mijn prestaties kan verbeteren. 

• Ik wil weten hoe ik de prestaties van 

iemand in m’n team kan verbeteren. 

Team Impact 

Development - 

Individual 

Development ***** 

Persoon die de 

OPQ heeft 

ingevuld en/of 

de lijnmanager 

• Ik wil de prestaties van mijn team 

verbeteren. 

• Ik wil de belangrijke kwesties in mijn 

team begrijpen. 

• Ik wil een nieuw team creëren dat goed 

kan samenwerken. 

Team Impact 

Development - 

Group ***** 

• Ik wil de lijnmanager ertoe brengen te 

begrijpen hoe het beste te halen uit de 

individuen onder zijn management. 

Team Types & 

Leadership Styles 

Report 

• Ik wil de organisatie helpen in het 

identificeren en ontwikkelen van 

toekomstige leiders. 

• Ik wil helpen in het ontwikkelen van 

leiderschapsvaardigheden binnen mijn 

organisatie 

Leadership 

Report***** 

Ontwikkeling 

Persoon die 

getraind is voor 

de OPQ 

• In heb informatie nodig die mij helpt bij 

het facililiteren van ontwikkeling, gericht 

op interpersoonlijke vaardigheden. 

Emotional Intelligence 

Report ***** 

 

*      Deze rapporten zijn enkel in het Engels beschikbaar. 
 

**    Deze rapporten zijn enkel in het Nederlands beschikbaar. 
 

***  Deze rapporten zijn enkel in het Vlaams beschikbaar. 
 

**** Deze rapporten zijn niet in het Nederlands beschikbaar. 
 

***** Deze rapporten zijn niet in het Vlaams beschikbaar. 

 

 

 

 

 



 

OPQ Report Index & Beschrijving 
 

 

Rapportnaam 
 

 

Units 
 

 

Publiek 
 

 

Samenvattende beschrijving 
 

Assessment 
Support Report 

110 OPQ getraind 
(kan onderdelen 
aan andere 
personen 
doorgeven) 

Dit rapport omvat een selectie van rapporten en houdt het volgende 
in: 
- Profile 
- Candidate Report 
- Signals Report 
- Competency Report 

Candidate Plus 
Report * 

60 Persoon die de 
OPQ heeft 
ingevuld 

• Dit is een kort beschijvend rapport. 
• Het kan aan een kandidaat meegegeven worden na een 

feedbackgesprek. 
• Het is gestructureerd rond drie belangrijke onderwerpen van het 

OPQ-profiel (Relaties met anderen, Denkstijlen, Gevoelens en 
emoties) en het SHL Team Impact Model. 

• Bevat informatie over waarschijnlijke interactie in een team. 
• Telt ongeveer 4 pagina’s. 

Candidate 
Report 

50 Persoon die de 
OPQ heeft 
ingevuld 

• Dit is een kort beschijvend rapport. 
• Het kan aan een kandidaat meegegeven worden na een 

feedbackgesprek. 
• Het is gestructureerd rond drie belangrijke onderwerpen van het 

OPQ-profiel (Relaties met anderen, Denkstijlen, Gevoelens en 
emoties) en het SHL Team Impact Model. 

• Telt ongeveer 3 pagina’s.  

Competency 
Report 

45 OPQ getraind • Dit rapport is gebasseerd op het ‘Perspectives on Management 
Competency’ model 

• Het schetst grafisch hoe een individu’s typische manier van 
gedragen impact zal hebben op competenties.  

•  

Development 
Action Planner * 

80 Persoon die de 
OPQ heeft 
ingevuld 

• Dit rapport geeft duidelijke en bondige informatie over iemands 
sterktes en ontwikkelingspunten, te gebruiken in het kader van 
ontwikkeling. 

• Het is gebaseerd op het ‘Inventory of Management 
Competencies (IMC)’model.  

• Het bevat een duidelijk overzicht van de sterktes en 
ontwikkelingspunten voor elke competentie, gebaseerd op de 
persoonlijkheidsstijl, samen met op competenties gebaseerde 
ontwikkelingsacties om specifieke gebieden van tekortkoming 
aan te pakken. 

• Telt ongeveer 18 pagina’s. 

Emotional 
Intelligence 
Report 

40 OPQ getraind  
**** 

• Dit rapport kan gebruikt worden als basis om de 
ontwikkelingsnoden te identificeren 

• Het bestaat uit een globale samenvatting van uw EI 
ontwikkelingsnoden evenals specifieke secties bij 4 
sleutelcompetenties : gevoelens en emoties, persoonlijk inzicht, 
empathie en sociale vaardigheid. 

• Telt ongeveer 6 pagina’s. 

Leadership 
Report 

300 OPQ getraind • Dit rapport geeft een gedetailleerde analyse weer van een 
individu’s potentieel tot leiderschap.  

• Het is gebasseerd op SHL’s Leadership model en verschaft een 
op competenties gebasseerde benadering van leiderschap. 

• De informatie in het rapport moet geinterpreteerd worden door 
een ervaren OPQ gebruiker.   

• Telt ongeveer 14 pagina’s. 

Management 
Competency 
Profile 

65 Lijnmanager *** • Dit rapport geeft een grafische beschrijving van welke impact 
iemands kenmerkende gedrag kan hebben. 

• Het geeft een grafische schaal voor elke competentie en 
beschrijft de persoonlijkheidsaspecten die in een positieve of 
negatieve zin bijdragen tot elke competentie. 

• Het is gebaseerd op het ‘Inventory of Management 
Competencies (IMC)’model. 

• Telt ongeveer 4 pagina’s. 

Manager’s Plus 
Report 

80 Lijnmanager *** • Dit rapport is ontworpen voor gebruik met en door managers. 
Het maakt gebruik van duidelijke beknopte bullets en tabellen 



 

voor een gemakkelijke interpretatie. 
• Het geeft een korte beschrijving van de voorkeuren op de 

persoonlijkheidskenmerken 
• Het integreerd voor een deel het ‘Universal Competency’ Report 

om informatie over waarschijnlijk succes tegenover belangrijke 
competenties te verschaffen. 

• Het bevat sleutelelementen van het ‘Team Impact Selection’ 
Report om waarschijnlijke interacties binnen teams weer te 
geven. 

• Telt ongeveer 6 pagina’s.  
 

 

Rapportnaam 
 

 

Units 
 

 

Publiek 
 

 

Samenvattende beschrijving 
 

Maximising Your 
Learning  

40 Persoon die de 
OPQ heeft 
ingevuld 

• Dit rapport geeft duidelijke en bondige informatie over de 
geprefereerde leerstijl. 

• Het is gebaseerd op de theorie van Kolb. 
• Het bevat een duidelijk overzicht van de sterktes en 

ontwikkelingspunten voor elke competentie, gebaseerd op de 
voorkeur van de kandidaat op leergebied. 

• Telt ongeveer 7 pagina’s. 

Managers 
Report ** 

50 Lijnmanager • Het gaat om een bondig verhalend rapport, bedoeld om te 
geven aan de lijnmanager.  

• Het bevat een verhalende tekst, maar zonder technische 
informatie zoals de profielweergave of grafische schalen. 

• Telt ongeveer 5 pagina’s. 

Profile 50 OPQ getraind • Dit is een grafische profielweergave die de resultaten over de 
OPQ32 -schalen voorstelt. 

• Telt 1 pagina. 

Premium Plus 
Report * 

214 OPQ getraind 
(kan onderdelen 
aan andere 
personen 
doorgeven) 

Dit rapport omvat een selectie van rapporten en houdt het volgende 
in: 
- OPQ Profiel 
- Gebruikersrapport 
- Manager Plus Report 
- Candidate Plus Report 
- Universal Competency Report 
- Team Impact Selection Report 

Premium Report 
* 

192 OPQ getraind 
(kan onderdelen 
aan andere 
personen 
doorgeven) 

Dit rapport omvat een selectie van rapporten en houdt het volgende 
in: 
- OPQ Profiel 
- Gebruikersrapport 
- Manager Report 
- Candidate Report 
- Management Competency Profile 
- Team Types and Leadership Styles 

Sales Report 
***** 
 

100 Lijnmanager *** • Dit rapport verschaft een grafische en verhalende samenvatting 
van een individu’s natuurlijke gedragsstijl die essentieel zal zijn 
voor verkoopssucces. 

• Het  helpt mensen in salesfuncties potentiele sterktes, zwaktes 
en gebieden om verder te onderzoeken en te identificeren.  

• Het is opgedeeld in 3 delen: sales fundamenten, salescyclus en 
een optioneel motivatiegedeelte. In combinatie met de Motivatie 
vragenlijst (MQ), biedt het een inzicht van motiverende factoren 
cruciaal om salesmederwerkers op hun beste te laten presteren. 

• Telt ongeveer 6 pagina’s. 

Signals Report 37 OPQ getraind • Dit rapport geeft opmerkelijke combinaties van voorkeuren op 
de persoonlijkheidsdimensies als signalen weer.  

• Drie categoriën van signalen: Zeer duidelijke signalen; 
Duidelijke signalen; Opmerkelijke signalen. 

• Per signaal wordt een korte beschrijving gegeven. 

Team Impact 
Report 

40 of 
10 per 
persoon 

Lijnmanager ***, 
Persoon die de 
OPQ heeft 
ingevuld 

• Dit rapport is gebaseerd op het nieuwe SHL Team Impact 
model, dat focust op reële teamprocessen. Het wordt 
ondersteund door duidelijke en gemakkelijk te begrijpen 
grafieken die geen OPQ-training vereisen. 

• Drie verschillende versies van het rapport kunnen worden 
opgevraagd voor het selecteren, managen en ontwikkelen van 
teams (Selectie, Individuele ontwikkeling, Groepsontwikkeling). 

• Selectie: Iemands sterktes en zwaktes in teamverband met 



 

daarbij een op competenties gebaseerde interviewgids die zich 
concentreert op acht  belangrijke gedragingen in teamverband. 

• Individuele ontwikkeling: Iemands sterktes en zwaktes in 
teamverband. 

• Groepsontwikkeling: Combineert de profielen van alle 
groepsleden om een algemeen overzicht te geven van de 
sterktes en zwaktes van het team. Enkel beschikbaar bij het 
gebruik van Online Bureauservice. 

Team Types 
& Leadership 
Styles Profile 

50 OPQ getraind • Dit rapport is gebasseerd op Belbin’s team types en Bass’s 
‘Leadership en reporting’ stijlen. 

• Belbin’s Team Types: een individu’s geprefereerde rol wanneer 
hij/zij werkt in teamverband.  

• Bass’s Leadership en Reporting Stijlen: een individu’s 
geprefereerde leidershapstijl en waarschijnlijke gedragsstijl 
wanneer hij/zij direct rapporteert. 

• Het verschaft grafische voorstellingen van types en definities. 
Het bevat geen kandidaatspecifieke beschrijvingen of 
interpretaties. 

• Telt ongeveer 5 pagina’s. 

Team Types 
& Leadership 
Styles Report 

65 OPQ getraind • Dit is een grafisch en beschrijfend rapport. Het is vergelijkbaar 
met het ‘Team Types Profile’, maar bevat aanvullende tekst en 
interpretatie. 

• Voor ‘Team, Leadership and Reporting Types’ verschaft het een 
introductie en een grafische voorstelling van resultaten. 

• Telt ongeveer 9 pagina’s 
 

 

Rapporttitel 
 

 

Units 
 

 

Publiek 
 

 

Samenvattende beschrijving 
 

User Report 65 OPQ getrained • Dit bevat een profiel en beschrijvende tekst die focust op een 
individu’s waarschijnlijke manier van gedragen op het werk. 

• Het kan gebruikt worden als een hulpmiddel bij het geven van 
feedback, het schrijven van rapporten, of het interpreteren van 
OPQ informatie. 

• Het is gestructureerd per profielonderdelen en bevat grafische 
schalen. 

• Telt ongeveer 7 pagina’s. 

Universal 
Competency 
Report 

65 Lijnmanager *** • Dit rapport is gebasseerd op het ‘Universal Competency 
Framework’ (UCF) 

• Het schetst grafisch hoe een individu’s typische manier van 
gedragen impact zal hebben op competenties.  

• Het verschaft een grafische schaal voor elke competentie en vat 
aspecten van persoonlijkheid samen die positief of negatief 
bijdragen tot elke competentie.  

• Telt ongeveer 6 pagina’s. 

 
* Deze rapporten zijn enkel beschikbaar in het Engels. 
 

** Deze rapporten zijn enkel in het Vlaams beschikbaar. 
 

*** Deze rapporten werden niet opgesteld met het oog op de lijnmanagers. Desondanks kan het 

gebruikt worden door lijnmanagers, aangezien het geen technische OPQ-data bevat. Dit echter op 

voorwaarde dat er minstens één opgeleide OPQ-gebruiker in de organisatie is die ondersteuning kan 

bieden indien nodig. Daarnaast bestaat er een gespecialiseerde training voor deze rapporten. 
 

**** Het Emotional Intelligence Report werd niet ontwikkeld om direct aan de persoon te geven die de 

OPQ afnam zonder enige vorm van feedback. Alhoewel het geen technische OPQ data bevat, handelt het 

over complexe concepten en zou altijd moeten gebruikt worden in combinatie met feedback van een OPQ 

getraind persoon. 
 

***** Het Sales Report kan ook gebruikt worden in combinatie met de MQ (motivatievragenlijst) om 

bestaande sales teams te ontwikkelen. 

 



 

 

Rapportnamen Engels, Nederlands & Vlaams 
 

 

Rapportnaam Engels 
 

Rapportnaam Nederlands Rapportnaam Vlaams 

Assessment Support Report Assessment Support Rapport NVT 

Candidate Plus Report *** NVT NVT 

Candidate Report Persoonlijk rapport Kandidatenrapport 

Competency Report Competentie rapport NVT 

Development Action Planner *** NVT NVT 

Emotional Intelligence Report E.I. rapport NVT 

Leadership Report Leiderschapsrapport NVT 

Management Competency 
Profile 

Management Competentie rapport Management Competentie profiel 

Manager’s Plus Report Managers Plus rapport NVT 

Managers Report NVT Managers rapport 

Maximising Your 
Learning *** 

Effectiever leren! NVT 

Premium Plus Report *** NVT NVT 

Premium Report NVT NVT 

Profile Profiel Profiel 

Sales Report Sales rapport Sales rapport 

Signals Report Signalen rapport NVT 

Team Impact Report Individual 
Development 

Team Impact Individueel rapport NVT 

Team Impact Report Selection  Team Impact Selectie NVT 

Team Types & Leadership 
Styles Profile 

 Medewerkers & Leiderschapsstijlen 

profiel 

Team Types & Leadership 
Styles Report 

Rollen rapport NVT 

Universal Competency Report Universal Competency Rapport Universal Competency Rapport 

User Report Professioneel rapport Gebruikersrapport 

Users & Managers Report NVT Gebruikers en Managers rapport 

 


