Een korte kennismaking
Psychologisch Adviesbureau Slikboer is actief sinds 1950
en heeft omvangrijke expertise op het gebied van personele
-en organisatievraagstukken. Dit vertaalt zich in een uitgebreid
instrumentarium en met name in de kwaliteit van onze mensen.
Naast gedegen vakkennis kunt u rekenen op mensgerichte en
pragmatische adviseurs.
Professionaliteit, persoonlijke aandacht en klantgerichtheid zijn
onze kerncompetenties. De relatiekring omvat zowel multinationals
als het kleinbedrijf, opererend in alle denkbare bedrijfstakken.

Wilhelminastraat 53
2011 VL Haarlem
023 532 05 50
info@slikboer.nl

www.slikboer.nl

Graag voorzien wij de uitnodiging die u heeft ontvangen
van enige informatie vooraf.
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Assessment / Psychologisch onderzoek
Wanneer u deelneemt aan een psychologisch onderzoek of assessment,
dan bespreken wij op de desbetreffende dag de procedure met u.
Een onderzoek dient om inzicht te krijgen in een aantal competenties en
persoonskenmerken. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van interviews,
persoonlijkheidsvragenlijsten, motivatietesten, belangstellingsvragenlijsten,
capaciteitentesten en assessmentoefeningen, zoals rollenspelen of
simulatieopdrachten. De resultaten hebben geen absolute geldigheid.
Zij leiden bij een onderzoek in het kader van een selectieprocedure
tot uitspraken in termen van een slaagkans.
Een testuitslag is niet allesbepalend, maar maakt deel uit van een
uitgebreidere beslissingsprocedure van de opdrachtgever. Bij een
ontwikkelingsgericht onderzoek wordt gesproken over sterke en minder
sterke punten, waarbij een ontwikkelingsadvies wordt gegeven.
De beste voorbereiding is een goede nachtrust, zodat u fit aan de dag kunt
beginnen. Bij ziekte of persoonlijke omstandigheden die u te zeer bezighouden,
raden we u aan om de afspraak te verzetten. Op internet vindt u enkele sites die u
kunt raadplegen; www.intermediair.nl, www.123test.nl of www.fibonicci.com.
Deze vorm van voorbereiding kan gemoedsrust bieden, maar is niet noodzakelijk.
Wanneer u nog specifieke vragen heeft, kunt u ons altijd even bellen.
Ons bureau houdt zich aan de code van het Nederlands Instituut van Psychologen
(www.psynip.nl). Dit betekent onder meer dat u het recht heeft om als eerste de
inhoud van het conceptrapport te vernemen. Pas na uw toestemming wordt het
rapport aan de opdrachtgever verstrekt. Daarnaast bent u welkom voor een
nabespreking.
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Individuele trajecten
Wanneer u een afspraak heeft in het kader van een individueel coachingsof outplacementtraject, dan start dit altijd met een kennismakingsgesprek
met een van onze adviseurs. Het is belangrijk dat u zich op uw gemak
voelt bij deze persoon, vertrouwen heeft in diens kwaliteiten en het gevoel
heeft dat deze professional u verder kan helpen. Het bespreken van de
wederzijdse verwachtingen is daarom essentieel. Tevens wordt afgestemd
welke vorm van coaching het best past bij uw persoon en uw vraagstelling.
Daarnaast krijgt u een indicatie van het tijdspad.
Meer informatie over de verschillende begeleidingsvormen vindt u op
www.slikboer.nl.
Mocht u vragen hebben, schroomt u dan niet te bellen.
Wij zien u graag binnenkort.
Met vriendelijke groet,

Het team van Psychologisch Adviesbureau Slikboer

Routebeschrijving
Wilhelminastraat 53
2011 VL Haarlem

Ons bureau is zowel met de auto als met het openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken.

023 532 05 50

Route vanaf de A9 Amsterdam/Alkmaar
Op de A9 neemt u de afslag Haarlem Zuid, naar de A205, afritnummer 8. Deze weg gaat
na 4 km over in de Schipholweg. U rijdt vervolgens gewoon met de weg mee (u volgt
simpelweg de witte ‘rechtdoor’ pijlen op het wegdek en slaat niet af). Aan het eind van
deze weg, gaat u over een witte ophaalbrug (over het Spaarne). U blijft bij alle komende
stoplichten rechtdoor aanhouden. Wanneer u een tweede, kort wit bruggetje bent
gepasseerd (aan uw linkerhand ziet u de gerenoveerde Stadsschouwburg), bent u
in de Wilhelminastraat gearriveerd. Het nummer is 53.
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Parkeren
Wij maken u erop attent dat het een betaald parkeren gebied is middels parkeermeters.
Let op: u kunt in dit stadsdeel alleen betalen met contant muntgeld. Het beste kunt u uw
auto in parkeergarage Raaks parkeren, Zijlvest 45, plm. 3 minuten lopen van ons pand.
Voor meer informatie: www.parkeren-haarlem.nl/parkeergarage-raaks.

Centraal station
Haarlem

Route met openbaar vervoer
Wij raden u aan (indien mogelijk) om met het openbaar vervoer te komen, slechts
2 haltes vanaf centraal station Haarlem. Er rijden veel bussen langs ons bureau.
U kunt de volgende buslijnen nemen: Buslijn 50, 340, 346 of 356. (zie ook www.9292.nl)
U stapt, na ongeveer 4 minuten, uit bij de tweede halte Stadsschouwburg.
Ons bureau ligt schuin aan de overkant; Wilhelminastraat 53.
Wandelt u liever vanaf het station? Dan is het een kwartiertje lopen.

Parkeergarage De Raaks

Slikboer, Wilhelminastraat 53
Bushalte Stadsschouwburg

Vanaf het station
U stapt uit aan de zuidzijde van het station (centrum). U gaat naar rechts naar
de Kruisweg en slaat rechtsaf bij de Nieuwe Gracht. Aan het eind gaat u linksaf,
dit is de Kinderhuisvest. Deze weg blijft u vervolgen.
U gaat voorbij Parkeergarage De Raaks (aan uw linkerhand), u blijft aan deze kant lopen.
U bevindt zich inmiddels in de Wilhelminastraat. Ons bureau ziet u na ca. 200 meter
aan uw linkerhand op nr. 53 (www.google.nl/maps)

