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RAPPORT MANAGEMENT SIMULATIE INBASKET ZEEZICHT

Algemene beschrijving van Inbasket Zeezicht
De Inbasket Zeezicht is een online management simulatie. Met deze simulatie wordt gemeten of
iemand de capaciteit heeft om te kunnen plannen en organiseren. Hierbij horen: prioriteiten
stellen, delegeren, plannen, ordenen en logisch indelen van werk.
In de managementsimulatie ben je geplaatst in de rol van manager van Trainingscentrum Zeezicht.
Om te beginnen kreeg je een kort overzicht van de situatie. Daarbij kreeg je meerdere richtlijnen
om beslissingen zo goed mogelijk te kunnen nemen. Vervolgens had je 50 minuten om 40 e-mails te
behandelen. Over deze e-mails diende je een oordeel te vormen, zodat je een viertal beslissingen
kon nemen over:
•
•
•
•

De prioriteit van de e-mail
De beste persoon om aan de e-mail en de daarin vermelde onderwerpen te werken
Het inplannen van de e-mail of een situatie in de agenda
Het probleemgebied waar de e-mail over gaat.

Het berekenen van de scores
Nadat de managementsimulatie is gemaakt, worden alle beslissingen geautomatiseerd beoordeeld:
Bij elke beslissing wordt bepaald of je keuze overeenkomt met de beste oplossing. Vervolgens
wordt er een totaalscore berekend op de competentie Plannen en Organiseren en vijf
onderliggende competenties die belangrijk zijn om te plannen en organiseren. In het kort zijn dit:
• Plannen en Organiseren, de totaalscore
• Prioriteiten stellen
• Delegeren van werk
• Plannen van afspraken en taken
• Ordenen
• Logisch indelen van werk.
De scores worden vervolgens vergeleken met een normgroep: een grote groep mensen die de
Inbasket Zeezicht ook heeft gemaakt. De gebruikte normgroep is: NL Standard, n = 444.
De betekenis van de scores:
Zeer goed:
Goed:
Voldoende:
Matig:
Zwak:

De score is ver bovengemiddeld (hoort bij de bovenste 91%-100% van de
normgroep)
De score is bovengemiddeld (hoort bij de bovenste 71%-90% van de normgroep)
De score is gemiddeld (hoort bij de middelste 31%-70% van de normgroep)
De score is onder gemiddeld (hoort bij de onderste 11%-30% van de normgroep)
De score is ver onder gemiddeld (hoort bij de onderste 1%-10% van de normgroep)
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ZEEZICHT SCORE OVERZICHT
Plannen en Organiseren, totaalscore
Goed plannen en organiseren is voor een groot deel efficiënt het werk aanpakken met een team
van medewerkers. Hiervoor is het belangrijk dat een manager overzicht heeft en besluiten neemt.
De manager moet beoordelen wat prioriteit heeft, wie het werk gaat doen en vervolgens het werk
organiseren en plannen.
Jouw score:

VOLDOENDE

Prioriteiten stellen
Een onderdeel van plannen en organiseren is het belang inschatten van verschillende situaties en
werkzaamheden. Het gaat erom of je onderscheid kunt maken tussen zaken die belangrijk en
minder belangrijk zijn.
Jouw score:

GOED

Delegeren van werk
Goed delegeren van werk is het toewijzen van een taak aan de juiste persoon. Hierbij is het van
belang goed te letten op de situatie en het soort taak. Vervolgens kies je de beste persoon op basis
van diens functie, verantwoordelijkheden en vaardigheden.
Jouw score:

VOLDOENDE

Plannen van afspraken en taken
Goed plannen is kiezen van de juiste tijdstippen waarop een taak of werk wordt uitgevoerd. Dit
heeft te maken met de situatie en de taak zelf, maar ook met de roosters en planningen van één of
meer teamleden die het gaan uitvoeren.
Jouw score:

VOLDOENDE

Ordenen
Bij het plannen en organiseren van werk hoort het verkrijgen van overzicht. Dit overzicht verkrijg je
door het werk te ordenen. Hiermee wordt duidelijk welke situaties en taken bij elkaar horen en met
hetzelfde onderwerp te maken hebben.
Jouw score:

VOLDOENDE

Logisch indelen van werk
Voor goed plannen en organiseren is het nodig onderlinge verbanden te zien tussen activiteiten. Zo
kan er rekening gehouden worden met wat er nog meer aan de hand is en kunnen acties in een
logische volgorde worden gepland.
Jouw score:

VOLDOENDE
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