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DE STELLING:
MEDEWERKERS 
TESTEN IS 
VERSTANDIG 
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Rita van Breugel, algemeen directeur 
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

“Wij hebben vorig jaar onze 900 medewer-
kers een TMA aangeboden. Daaruit blijkt 
welke competenties ze hebben en welke 
te ontwikkelen zijn. Uit een tevredenheids-
onderzoek onder onze medewerkers was 
namelijk gebleken dat onze organisatie wel 
ruimte bood voor scholing om hun huidige 
functie beter te kunnen uitoefenen, maar 
niet voor oriëntatie op een andere functie 
binnen of buiten de jeugdzorg. Wij hebben 
dat serieus genomen omdat er de komende 
jaren veel gaat veranderen binnen de jeugd-
zorg. Dat betekent dat niet iedereen zich 
daar meer thuis zal voelen en dat er ook niet 
meer voor iedereen plaats is.

We wilden graag een instrument hebben om 
te kunnen beoordelen of het zin heeft om 
iemand bijvoorbeeld een cursus zelfstan-
dig ondernemerschap aan te bieden. De 
testen waren bedoeld als cadeautje, maar 
de scepsis was groot. Nadat iedereen de 
test had ingevuld en hierover een gesprek 
had gehad met het testbureau, groeide het 
enthousiasme. Mensen kregen meer inzicht 
in hun talenten. Een A4’tje met een samen-
vatting hiervan was een goed uitgangspunt 
voor een ontwikkelgesprek met de leiding-
gevende. Ze mochten zelf bepalen of ze het 
hele rapport wilden laten zien. 

Wij hebben als directie de rapporten op een 
usb-stick gekregen, maar niet gelezen. Vol-
gens het CBP hadden wij onze medewer-
kers niet mogen verplichten aan de test deel 
te nemen en deze gegevens niet mogen 
bewaren omdat de werknemers daarvoor 
van tevoren geen toestemming hebben ge-
geven. Daarom gaan we ze vernietigen. De 
werknemer bepaalt voortaan zelf of hij iets 
over de uitkomsten wil zeggen tegen zijn 
leidinggevende.
Ik vind het jammer dat we daarom nu niet 
meer bij iedereen een objectief instrument 
hebben op basis waarvan we kunnen beslis-
sen welke vormen van persoonlijke ontwik-
keling we ondersteunen. In andere sectoren 
is het testen van medewerkers heel gebrui-
kelijk. Ik vind het horen bij een fatsoenlijk 
personeelsbeleid.”
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Louise Boelens, arbeids- en organisa-
tiepsycholoog, heeft een rubriek over 
problemen op de werkvloer in dagblad 
Trouw

“Als je werknemers wilt prikkelen en stimu-
leren om zichzelf te ontwikkelen, is ver-
trouwen het sleutelwoord. Daar past geen 
verplichte test bij waarbij het bovendien 
onduidelijk is wie de resultaten kan inzien. 
Werknemer en werkgever hebben een onge-
lijkwaardige relatie. Het is dus niet vreemd 
dat werknemers argwaan hebben tegen een 
verplichte test, zeker als er bezuinigd moet 
worden. 

De testresultaten zijn bij Jeugdzorg Noord-
Brabant bedoeld als uitgangspunt voor een 
ontwikkelgesprek en niet voor een functi-
oneringsgesprek, maar mensen, dus ook 
leidinggevenden, zijn nu eenmaal geneigd 
om iets te doen met wat ze weten. Zeker als 
ze de werknemer niet gunstig gezind zijn. 
De test is weliswaar gericht op waar iemand 
goed in is, maar leidinggevenden die dit 
soort testen een beetje kennen, kunnen er 
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is. Dat kan munitie bieden als ze van iemand 
afwillen, al is dat niet de intentie van Jeugd-
zorg Noord-Brabant. Het kan ook onveilig 
voelen dat je rapport bij personeelszaken 
ligt, ook al is het in een gesloten envelop. 
Dankzij de uitspraak van het CBP gaat de 
organisatie de rapporten nu vernietigen en 
komen de uitkomsten alleen nog ter tafel in 
een gesprek met de leidinggevende als de 
werknemer dat wil. Dat is een stap vooruit, 
maar volgens mij werkt het alleen als er 
volstrekte vrijwilligheid is. 

Volgens Jeugdzorg Noord-Brabant zijn de 
uitkomsten van de test vijf jaar geldig, maar 
ik heb mijn twijfels of de 51 competenties 
die met de TMA worden gemeten vijf jaar 
hetzelfde blijven. Met name jonge mensen 
kunnen in vijf jaar enorm groeien. 

Ik vind het prima om mensen te stimuleren 
zich te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld 
door het aanbieden van een test, maar het 
is pas een cadeautje als de werknemers 
helemaal zelf de regie in handen hebben.”

Reageren? redactie@jeugdenco.nl

Bureau Jeugdzorg Noord-
Brabant mag medewerkers niet 
verplichten tot deelname aan 
een test. Dat oordeelde het Col-
lege Bescherming Persoons-
gegevens (CBP) onlangs over 
de TMA (talenten-motivatie-
analyse) die de medewerkers 
moesten doen. Ook had Bureau 
Jeugdzorg de testgegevens 
niet mogen bewaren zonder 
voorafgaande toestemming.


