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PROFIEL
Mijn naam is Sanneke Zeelenberg. Binnen Zeelenberg ben ik verantwoordelijk voor alles wat met
psychologie te maken heeft. Assessments vind ik een fantastisch instrument, omdat daarmee
duidelijkheid gegeven kan worden op een terrein dat eigenlijk heel weinig duidelijk is; mensen. De
effectiviteit van onze dienstverlening vind ik heel belangrijk. Daarom ontwikkel ik voortdurend
nieuwe toepassingen van psychologische instrumenten en verwerk ik ook ontwikkelingen in de
arbeidsmarkt in onze assessments.

VISIE
Mensen zijn veel meer dan wat ze (meestal) laten zien op hun werk. Er ligt een enorm potentieel
verscholen achter wat we professioneel gedrag noemen. Als psycholoog wijs ik kandidaten op dat
potentieel en laat ik ze zien hoe ze dat kunnen ontwikkelen. Vaak gaat dat om een type baan,
werkomgeving en verantwoordelijkheid, soms moeten er intrinsiek voorwaarden geschept
worden. Hoe dan ook, geloof ik er in dat hoe meer we van ons potentieel aan weten te spreken,
des te leuker en beter het werken wordt. Dat is een mes dat snijdt aan alle kanten.

STIJL
Wie eerder met mij gewerkt heeft, weet dat ik erg nieuwsgierig en kritisch ben. Ik ga tot de
onderste steen en heb hoge kwaliteitsnormen. Daardoor durf ik ook duidelijke adviezen te geven.
Ik werk ook met veel enthousiasme en betrokkenheid. In assessments en coaching verdiep ik me
helemaal in de vraagstelling; eerst met de opdrachtgever, later met de kandidaat. De puzzel
vervolgens leggen en zorgen dat er een (nieuw) startpunt is voor een goede werkrelatie of
ontwikkeling, is voor mij een kers op de taart.

ERVARING
Ik heb 13 jaar ervaring als assessmentpsycholoog en daarnaast ook als coach en trainer, in de profiten non-profit sector. Als assessmentpsycholoog adviseer ik bij de in-, door- en uitstroom van personeel
en begeleid ik individuen en teams om het maximale uit hun potentieel te halen.
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