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Waarom, en wat is een scenarioanalyse? 
 
Een scenarioanalyse is een beslissingsmethode. Met deze methode kan een juiste beslissing 

worden genomen door vooraf na te denken over de effecten van besluiten. In kader van een 

selectieprocedure, kan een scenarioanalyse de werkgever helpen door vooraf aan een 

sollicitatiegesprek na te denken over de gewenste antwoorden van een potentiële kandidaat. 

Door goed voorbereid een sollicitatiegesprek in te gaan, vergroot de werkgever de kans op een 

geschikte match met een potentiële kandidaat. Een scenarioanalyse bij de selectie bestaat uit 

de verschillende antwoord scenario's die kandidaten hebben bij het beschrijven van hun 

competenties. Iedere functie heeft een aantal competenties waaraan een medewerker moet 

voldoen voor het succesvol kunnen uitvoeren van de functie. 

[Voorbeeld] Een toekomstig projectmanager moet goed kunnen samenwerken.  

Voor een sollicitatiegesprek kan de werkgever nadenken over de manier waarop hij kan 

doorvragen op deze competentie en kan hij nadenken over het gewenste antwoord. Ten slotte 

kunnen alle kandidaten worden vergeleken doordat de output systematisch overzichtelijk is 

gemaakt. 

 

Hoe gebruik je een scenarioanalyse? 
Met een scenarioanalyse kan een werkgever dus een objectieve beoordeling geven aan iedere 

kandidaat, gebaseerd op zijn of haar antwoorden per competentie. Voorafgaand aan de 

sollicitatiegesprekken, bereid de werkgever zich voor door het schrijven van scenarioanalyses in zes 

stappen. Wanneer alle scenarioanalyses zijn samengevoegd tot één document, ontstaat er een 

overzichtelijk formulier met alle competenties en beoordelingscriteria. 

Aan de hand van dit formulier kan de werkgever gerichte vragen stellen. Hiervoor kan gebruik worden 

gemaakt van bijvoorbeeld de STARR-methodiek. Daarnaast geven de scenarioanalyses structuur in 

een gesprek en kan er geen onderwerp worden overgeslagen.  

De werkgever kan gedurende het gesprek aantekeningen maken. Tijdens het gesprek -of naar 

aanleiding van de aantekeningen- kan de werkgever de kandidaat een beoordeling geven. De 

beoordelingsschaal bepaald de werkgever in de voorbereiding. De werkgever kan er tot slot voor 

kiezen om de beoordelingen schematisch weer te geven. Nadat alle sollicitatiegesprekken zijn 

beoordeeld, kan de werkgever resultaten overzichtelijk met elkaar vergelijken. Er kan een objectieve 

keuze worden gemaakt in de verschillende gegeven antwoorden. Wanneer een sollicitant in 

verschillende rondes wordt geïnterviewd, kunnen de resultaten en meningen naast elkaar worden 

gezet in een gezamenlijke tabel (zie Scores). 

In praktijk worden potentiële kandidaten na een sollicitatiegesprek afgewezen. De gemaakte 

aantekeningen en gegeven beoordelingen geven een goede motivatie voor een afwijzing. Het helpt de 

werkgever structureel feedback te kunnen geven aan de kandidaat, en deze vervolgens te kunnen 

onderbouwen. 
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Hoe maak je een scenario analyse? 
 
Stap 1: Bepalen kritische succes-competenties 
Je begint door het formuleren van de competenties die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de 

openstaande functie. Het formuleren kan op verschillende manieren. Allereerst kan gekeken worden 

naar de competenties die direct aansluiten bij de belangrijkste werkzaamheden. Daarnaast kan er ook 

gekeken worden naar de toekomstvisie van de organisatie. Want welke competenties heeft de 

organisatie in de toekomst nodig om aan de klantvragen te kunnen voldoen? Tot slot kan gekeken 

naar de kernwaarden van de organisatie of team. Welke competenties (of waarden) heeft de 

kandidaat nodig om te passen binnen de bedrijfscultuur? 

Het is belangrijk om in deze stap alle belanghebbenden te betrekken. Dit is niet slechts een taak van 

alleen de manager of HR, maar ook die van directe collega's en (indirecte) leidinggevende.  

TIP: inspiratieloos? Gebruik een competentieboek! 

 

Stap 2: Bepalen antwoordschaal 
Na het bepalen van de gewenste competenties, is het goed om na de gewenste antwoordschaal te 

kiezen. Hiervoor zijn verschillende opties, uiteenlopende van een 2-puntsschaal tot een 10-

puntsschaal. In de voorbeelden op de volgende pagina’s wordt gebruik gemaakt van een 2-, 3- en 5-

puntsschaal. 

Er zijn twee afwegingen die gemaakt kunnen worden in het bepalen van een antwoordschaal. 

Allereerst is het de vraag in hoeverre er ruimte is voor ‘matige’ of ‘goede’ antwoorden. In praktijk zie je 

dat in beroepen waar levens aan gebonden zijn, zoals piloten of dokters, er alleen beoordeeld wordt 

met een 2-puntsschaal (onvoldoende / voldoende). Een piloot moet zijn een landing voldoende 

kunnen uitvoeren. Een matige landing zou namelijk betekenen dat er risico is op een ongeluk, 

waarvoor geen ruimte is in de functie. 

Ten tweede is het belangrijk om het antwoordschaal simpel te houden. In een 10-puntsschaal is het 

mogelijk om een gedetailleerd oordeel te geven, maar het maakt het voorbereidings- en keuzeproces 

des te moeilijker. 

  

Stap 3: Bepalen antwoordmogelijkheden 
Aan de hand van de gewenste meetmethode kunnen de bijhorende antwoordmogelijkheden worden 

ingevuld. De vraag die centraal staat: wat voor antwoord moet de kandidaat geven om aan de 

desbetreffende antwoordschaal te voldoen.  

TIP: gebruik de lege scenario analyses uit bijlage 1, 2 en 3. 
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Stap 4: Herhaal stap 2 en 3 voor alle kritische succes 
competenties 
 

 

Stap 5: Voeg alle scenario-analyses samen tot een 
selectieformulier 
 

 

Stap 6 (optioneel): Voeg een samenvatting toe 
Een samenvattingsdocument is een overzicht van alle scores die een sollicitant door verschillende 

sollicitatierondes heeft verkregen. Het maakt het overzichtelijk wat de verschillende interviewers 

vonden van de potentiële kandidaat. 

 

Stap 7 (optioneel): Voeg een gewenst diagram toe 
Om kandidaten goed te kunnen vergelijken kunnen alle scores van een werknemer worden verzameld 

in een diagram. Dit maakt het mogelijk om kandidaten op een systematische manier eenvoudig te 

vergelijken. Op pagina zeven staan verschillende diagrammen die als voorbeeld kunnen worden 

gebruikt. 
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Voorbeeld scenario analyse 3-puntsschaal 

  

Competentie   

              Autonomie 
 

Antwoord kandidaat Oordeel 

1 1) Geeft aan het lastig te vinden om autonoom te werken 

of heeft dit in het verleden nog niet zelf hoeven te doen.  

 

2)  Kan geen (betrouwbaar) antwoord geven als 

onderbouwing van zijn antwoord. Een antwoord waarin 

de kandidaat niet kan aantonen dat hij/zij  autonoom kan 

werken, wordt beoordeeld als antwoordmogelijkheid 1).  
 

Onvoldoende 

antwoord ; 

afwijzen 

2 Geeft aan autonoom te kunnen werken, maar wel 

begeleiding nodig te hebben in de vorm van een buddy. 

Een reden hiervoor kan onzekerheid zijn. 
 

Matig antwoord. 

overwegen 

3 Kan autonoom werken en dit kenmerken door een 

voorbeeld, kan alleen geen eigen rol in dit voorbeeld 

specifiek maken.  

Voldoende 

antwoord, 

goedkeuren 
 

 

Aantekeningen  
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Voorbeeld scenarioanalyse 5-puntsschaal  
 

Competentie            

Betrokkenheid 

Antwoord kandidaat Oordeel 

1 Kan betrokkenheid niet onderbouwen, geeft geen 

voorbeeld. 
 

Onvoldoende 

antwoord; 

afwijzen 

2 Geeft aan betrokken te zijn tot werkzaamheden. Kan 

alleen geen voorbeeld noemen 

Onvoldoende 

antwoord; 

Afwijzen 

3 Geeft aan betrokken te zijn. Kan echter geen voorbeeld 

noemen en/of zijn eigen rol niet specifiek maken. 

Matig 

antwoord; 

verder 

doorvragen 
 

4 Komt geloofwaardig over, kan een voorbeeld noemen en 

zijn eigen rol redelijk specifiek maken. 
 

Voldoende 

antwoord 

5 Komt geloofwaardig over,  noemt een voorbeeld waarin de 

sollicitant betrokken t.a.v. zijn werk naar voren komt; kan 

eigen drijfveren en eigen rol specifiek benoemen.  
 

Goed antwoord 

  

Aantekeningen 
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Voorbeeld scenarioanalyse 2-puntsschaal 
 

Competentie     

            Autonomie 
 

Antwoord kandidaat Oordeel 

1 1)   Kan autonomie niet onderbouwen, geeft geen 

voorbeeld. Kan niet autonoom werken. 

 

2) Heeft begeleiding nodig tijdens het uitvoeren van 

werkzaamheden. Vind het lastig om zelfstandig te 

werken. 

 

3)    Geeft aan autonoom te kunnen werken, maar 

geeft geen (betrouwbaar) voorbeeld.  

Onvoldoende 

antwoord; afwijzen 

5  

Kan autonoom werken en dit kenmerken door een 

voorbeeld, kan alleen geen eigen rol in dit voorbeeld 

specifiek maken.  
 

Voldoende 

antwoord 

 
 

Aantekeningen 
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Voorbeeld samenvatting 
Scores voorbeeld kandidaat 

 

 

 

 

  

Ronde 
nummer 

Naam 
collega 

Motivatie Autonomie Betrokkenheid Sociale 
vaardigheden 

 
1 

 
Paul 
 
Leidinggevende 

 
Een kandidaat die ik als voldoende 
zou willen beoordelen. Hij is heel 
erg sociaal en kan wel echt een 
sfeermaker zijn. Op de andere 
competenties vond ik hem 
voldoende, maar niet uitblinken. Ik 
herkende wat Janette aangaf.  

 
2 

 
2 

 
3 
 
 

 
 

2 

 
Abdi en Jessica 
 
Collega’s 

 
In tegenstelling tot Paul en Janette, 
zijn wij van mening dat hij heel erg 
goed zelfstandig kan werken. Wat 
ons betreft is hij een wat te 
overenthousiast, maar niet 
vervelend. Wat ons betreft voldeed 
hij niet aan de gestelde 
voorwaarden tot betrokkenheid.  
 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Janette 
 
HR 

 
Prima kandidaat. Heeft volgens mij 
de goede kwaliteiten die kunnen 
bijdrage aan een verbetering van 
het bedrijf. Komt heel erg 
zelfstandig en sociaal over. Enige 
twijfel bij de competentie 
betrokkenheid, want de kandidaat, 
alleen geeft aan nog niet eerder 
betrokken te zijn geweest tot een 
project of baan. Dit is enigszins 
opvallend vanwege het 
indrukkende CV van de kandidaat. 
Alhoewel hij ervan overtuigd was 
dat hij commitment zal hebben tot 
deze functie, ben ik er niet heel 
zeker van. Voordeel van de twijfel. 
 

 
3 

 
2 
 

 
3 

                                                                                                                              
Totaal 
 

 
8 

 
5 

 
8 
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Voorbeeld schematische weergave: Radargrafiek 
In een radargrafiek kunnen verschillende assen worden samengevoegd in een figuur. Het voordeel is 

dat alle competenties overzichtelijk kunnen worden weergegeven in een enkele lijn. Het nadeel is dat 

bij een grotere hoeveelheid competenties het figuur steeds minder overzichtelijk wordt. 

 

 

Voorbeeld schematische weergave: Kolomgrafiek 
Een kolomgrafiek geeft alle competenties overzichtelijk schematisch weer. In een kolomgrafiek kan in 

theorie een oneindige hoeveelheid competenties worden verwerkt. 
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Bijlage 1:  

Leeg scenarioanalyse 5-puntsschaal 
 

Competentie 

[Competentie] 

Uiteindelijke antwoord Oordeel 

1   

[ Kies een antwoord dat past bij een beoordelingscriteria 1]  

 

[Kies oordeel] 
 

2  

[ Kies een antwoord dat past bij een beoordelingscriteria 2]  

 

[Kies oordeel] 
 

3  

[ Kies een antwoord dat past bij een beoordelingscriteria 3]  

 

[Kies oordeel] 
 

4  

[ Kies een antwoord dat past bij een beoordelingscriteria 4]  
 

 

[Kies oordeel] 
 

5  

[ Kies een antwoord dat past bij een beoordelingscriteria 5]  
 

 

[Kies oordeel] 
 

 

Aantekeningen 
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Bijlage 2:  

Leeg scenarioanalyse 3-puntsschaal 
 

Competentie 

[Competentie] 

Uiteindelijke antwoord Oordeel 

1  [ Kies een antwoord dat past bij een beoordelingscriteria 1]   

[Kies oordeel] 
 

2 [ Kies een antwoord dat past bij een beoordelingscriteria 2]   

[Kies oordeel] 
 

5 [ Kies een antwoord dat past bij een beoordelingscriteria 5]  
 

 

[Kies oordeel] 
 

 

Aantekeningen 
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Bijlage 3  

Leeg scenarioanalyse 2-puntsschaal 
 

Competentie 

[Competentie] 

Uiteindelijke antwoord Oordeel 

1  [ Kies een antwoord dat past bij een beoordelingscriteria 1]   

[Kies oordeel] 
 

5 [ Kies een antwoord dat past bij een beoordelingscriteria 5]  
 

 

[Kies oordeel] 
 

 

Aantekeningen 
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Bijlage 4  

Samenvatting leeg 
 

Scores kandidaat [naam] 

 

  

Ronde 
nummer 

Naam 
collega 

Motivatie [competentie] [competentie] [competentie] 

 
1 

 
[Naan collega’s] 

 
[mening over het gesprek] 

 
[cijfer] 

 
[cijfer] 

 
[cijfer] 

 
2 

 
[Naan collega’s] 

 
[mening  over het gesprek] 

 
[cijfer] 

 
[cijfer] 

 
[cijfer] 

 
3 

 
[Naan collega’s] 

 
[mening  over het gesprek] 

 
[cijfer] 

 
[cijfer] 

 
[cijfer] 

                                                                                                                           
Totaal                                                                                                                                             
 

 
[totaal 
cijfer] 

 
[totaal 
cijfer] 

 
[totaal 
cijfer] 
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