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Wij willen u inspireren.



Mensen die energie krijgen van wat ze doen. 
Dat zijn de medewerkers die het verschil maken 
in uw organisatie. 

Fitch gelooft in het succes van geïnspireerde 
bedrijven. Dat zijn die bedrijven waar de 
medewerkers goed in hun functie passen, 
zich op hun plek voelen en energie krijgen 
van wat ze doen. Fitch staat voor Fit en 
Match: medewerkers die goed op hun plek 
zitten stuwen het succes van de organisatie 
vooruit. Toch is de juiste ‘fitch’ niet altijd even 
gemakkelijk te vinden.

Fitch brengt menselijk gedrag helder in kaart, 
zodat het hogere management begrijpt welke 
keuzes het moet maken om mensen beter te 
laten functioneren. Dat doen we door gedrag 
te meten en door de resultaten concreet en 
bespreekbaar te maken. Hiervoor gebruiken we 
de unieke Fitch Methode, die in samenwerking 

met de Universiteit Utrecht is ontwikkeld.  
Het is de missie van Fitch om bedrijven te 
ondersteunen de ‘fitch’ van hun medewerkers te 
verhogen. Dat doen we in samenwerking met 
onze partners, in verschillende sectoren, voor 
verschillende doelgroepen. Fitch is gelieerd 
aan de Freia Groep en wordt geleid door 
Nicolas Pop. Wij zijn gevestigd op het prachtige 
landgoed de Heiligenberg te Leusden.

In deze inspiratiebrochure gaan we dieper in 
op onze filosofie en op de unieke methode 
waarmee we deze in praktijk brengen.
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De Fitch Methode
De Fitch Methode is een psychologisch en linguïstisch ordeningssysteem. 
De methode is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht. 
Aan de hand van analysevragen brengen we in kaart:

-   Welke eigenschappen iemand bezit (gedrag) 
-   Wat hij belangrijk vindt (waarden) 
-   Wat belangrijk is in zijn werk (functie)

Het unieke van de Fitch Methode is de genuanceerde en integrale benadering. 
Gedrag wordt nooit geïsoleerd beschouwd, maar in een context geplaatst. 
Zo kunnen we snel in kaart brengen waar mogelijkheden voor ontwikkeling 
liggen, wie goed bij welke functie past, hoe iemand op bepaalde competenties 
aansluit. De Fitch Methode blijft niet steken bij beschrijvingen, maar biedt 
concrete handvatten om actie te ondernemen. Bovendien is de Fitch Methode 
gestoeld op een rijke database van gedragskenmerken, zodat onze resultaten 
gemakkelijk te vertalen zijn naar de concrete vraag.



Bestaat de perfecte kandidaat?
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met gevoel voor nuance,

6

Henk van Harten, de geestelijk vader van 
de Fitch Methode, hield in zijn beschrijving 
van menselijk gedrag rekening met 
verschillende variabelen. Door gedrag in te 
delen onder de variabelen dynamisch versus 
stabiel, inhoud versus relatie en sturend 
versus ondernemend, kwam hij tot een 
model met acht gedragsassen. Deze assen 
kunnen nog eens worden onderverdeeld 
in een ‘zijnsvariant’ en een ‘toonsvariant’. 
Om een voorbeeld te geven: iemand die 
geïnspireerd/stimulerend gedrag vertoont 
(as 2 van de Fitch Methode-model), is 
eerder gericht op relatie dan de inhoud, zet 
zich eerder op een dynamische dan op een 
stabiele wijze in, en zal eerder een sturende 
dan een ondersteunende rol aannemen.

Naast deze basale variabelen onderscheidt 
de Fitch Methode een aantal verdiepende 
variabelen waarmee de effectiviteit van 
gedrag in kaart kan worden gebracht. 

De Fitch Methode beschrijft de 
verschillende rollen die mensen aannemen 
op zeer nauwkeurige wijze. In tegenstelling 
tot veel andere testen is de Fitch Methode 
in staat paradoxen en spanningen in 
een gedragsprofiel te beschrijven. Door 
deze nuance kan worden nagegaan waar 
mensen mee worstelen, of juist waar 
hun kracht ligt. De Fitch Methode deelt 
mensen niet op karikatureske wijze in een 
bepaalde gedragsgroep in, maar geeft een 
genuanceerd en weloverwogen beeld van 
de mens.

De Fitch Methode ligt ten grondslag aan de 
volgende Fitch Producten: Karakteranalyse, 
Selecteur, Competentiemeter en 
Teambouwer. In welke unieke behoefte 
deze producten voorzien beschrijven we in 
de volgende paragrafen.



7



gericht op dat wat energie oplevert,
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Grote kans dat u zich laat beïnvloeden door 
de mensen om u heen. Gedrag staat nooit 
los van een context. Uw leidinggevende 
stelt eisen aan u. Uw medewerkers willen 
wat van u. De Spaanse filosoof José Ortega 
y Gazet (1883) omschreef persoonlijkheid 
niet voor niets als een dynamisch geheel in 
zijn beroemde uitspraak: “ik ben ik en mijn 
omstandigheden”.

De omstandigheden waarin u verkeert 
beïnvloeden u en de wijze waarop u zich 
gedraagt. Uw functietaken vereisen 
een bepaalde manier van gedrag. Het 
uitvoeren van goed accountmanagement 
vraagt bijvoorbeeld om sterke sociale 
vaardigheden. Het is belangrijk zich te 
realiseren of deze eisen ook overeenkomen 
met datgene waar u energie van 
krijgt. Haalt u inspiratie uit een goede 
netwerkovereenkomst? Of kost het u alleen 
maar energie?

Met de Fitch Karakteranalyse brengen 
wij in kaart hoe iemand zich gedraagt. Maar  
wij gaan verder. We analyseren ook waar 
iemand energie van krijgt. Dat geeft ons 
namelijk gefundeerd inzicht of iemand zich 
ook gedraagt in de richting van wat hij of zij 
belangrijk vindt. We bieden richting: welke 
gewenste ontwikkeling kan de persoon 
maken wil hij of zij meer energie opleveren?

Mensen daar zien te krijgen waar ze in hun 
kracht zitten zodat ze het verschil kunnen 
maken in uw organisatie.
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Sterke eigenschappen
Ontwikkelrichting

 Gedrag
 Waarden
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Gedrag staat nooit los van een context. Het 
vinden van de perfecte “fitch” vraagt naast 
inzicht in de persoon ook om inzicht in de 
context.

Stel: u bent sociaal vaardig, knoopt graag 
nieuwe relaties aan, en bent altijd op de 
hoogte van wat er in uw omgeving leeft.  
U komt in een omgeving terecht waarbij 
van u wordt verwacht dat u gedegen 
rapportages opbouwt, uitgebreide tabellen 
samenstelt en daarbij een realistische 
en georganiseerde werkwijze hanteert.. 
Waarschijnlijk zal deze omgeving u niet 
goed liggen (zie Functie A). 

Functie A

Taken Rapportage opbouw

Tabellen samenstellen

Organiseren

 Functie A
 Gedrag

in het perspectief van de context,
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De Fitch Methode is gebaseerd op een 
linguïstisch ordeningssyteem waarin 
30.000 woorden van gedrag systematisch 
zijn geordend. Met behulp van dit Fitch 
Woordenboek kunt u alle eisen van een 
context terugbrengen tot een Fitch 
Doelprofiel. Met dit doelprofiel kunt u 
vervolgens gedragsprofielen matchen zodat 
u inzicht verwerft in de manier waarop 
personen in een bepaalde context passen.

Werving en selectieprocessen hanteerbaar 
maken door zowel mens en context in beeld 
te brengen. 

Een context waar van u wordt gevraagd 
de telefoon te pakken, mensen 
enthousiast te maken met uw verhaal, bij 
ze op bezoek te gaan en uw verhaal te 
presenteren, zal u veel meer prikkelen 
(zie Functie B).

 Functie B
 Gedrag

Functie B

Taken Koude acquisitie

Enthousiasmeren

Klanten bezoeken
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in uw eigen taal,
Organisaties proberen door competentiemanagement medewerkers op één lijn te 
brengen met organisatie-doelstellingen. Een belangrijk streven. Vaak zijn competenties 
echter niet helder uitgewerkt waardoor het gewenste inzicht zeer beperkt blijft. 
Het lukt veel organisaties dan ook niet om competenties van medewerkers en 
organisatiedoelstellingen op goede wijze af te stemmen. 

Competenties zijn geconstrueerde verzamelingen van unieke gedragskenmerken. Met 
de Fitch Competentiemeter is het mogelijk om deze complexe verzamelingen te vertalen 
naar inzichtelijke profielen. Wanneer vervolgens ook uw medewerkers in kaart zijn 
gebracht, is met een simpele match snel duidelijk hoe de medewerkers zich verhouden 
tot de gewenste competenties.

Naast het huidige niveau van de competentie, kunt u met de competentiemeter ook 
inzicht krijgen in de ontwikkelbaarheid van uw mensen. Competentie versus potentie. 
Alles overzichtelijk in één rapportage.

Uw eigen taal binnen uw bedrijf blijven spreken maar verstevigen met gefundeerd 
inzicht.



Competentie Samenwerkingsvermogen

Competentie Resultaatgerichtheid
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Competentie Samenwerkingsvermogen

Onderdelen Oog hebben voor alle belanghebbenden

Bijdrage leveren aan gemeenschappelijk resultaat

Zich inschikkelijk opstellen

Anderen ondersteunen
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op individueel niveau, op groepsniveau
De som der individuen geeft waardevol inzicht over hoe teams en afdelingen zich tot elkaar verhouden. 
Hoe is de afstemming binnen het team? Versterken bepaalde persoonlijkheden elkaar of verzwakken ze 
elkaar juist in effectiviteit? Worden de eisen van een project door de teamleden voldoende afgedekt? 
Met de Fitch Methode verkrijgt u inzicht in hoe de balans ligt in het team.

Wilt u een stapje verder gaan? Wat is de cultuur van uw organisatie? Waar staat uw organisatie als 
geheel? En komt dat overeen met de uitdagingen waar u op dit moment als organisatie ook mee te 
maken heeft? Een organisatie in opbouw zal vooral leunen op haar creatieve en inspirerende bouwers. 
Een organisatie die stilstaat, heeft mensen nodig die keuzes durven maken en een visie durven uit te 
dragen. Wat is de “fitch” op organisatieniveau? Waar liggen de kansen? Wat zijn de risico’s?

Met concrete puzzelstukjes op de MT-tekentafel kunt u pas echt een gefundeerd HR management 
ontwikkelen.
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Wij staan sterker met partners.
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Fitch gaat iedere dag nieuwe partnerships 
aan. Zo willen we onze filosofie zo sterk 
mogelijk in de praktijk brengen. Wij voelen 
ons nooit te groot of te klein voor welke 
partner dan ook. We stellen wel bepaalde 
eisen aan partnerships. Wij zoeken de 
samenwerking op met partners waar wij 
energie van krijgen. En wij gaan alleen 
partnerships aan als onze bundeling van 
krachten ook werkelijke toegevoegde waarde 
biedt voor de klant. Wij zijn ambitieus, voor 
lucht zijn wij niet licht genoeg. We willen 
impact hebben.

Wij zijn reeds vele partnerships aangegaan 
op verschillende niveaus. Wij werken samen 
met coaches en trainers omdat zij zich 
aangetrokken voelen tot de genuanceerde 
opzet van de Fitch Methode. Wij werken 
samen met recruitmentbureaus omdat zij 
uitstekend uit de voeten kunnen met de Fitch 
Matchingstool. Ook consultancybureaus 
behoren tot onze partners, omdat zij de Fitch 
Filosofie inzetten om organisaties gezonder 
en inspiratievoller te maken.

Wij staan sterker met onze partners.

17



Vanaf hier verder.
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Laat dit geen slotwoord zijn. Dit is niet de laatste 
keer dat u met Fitch in aanraking bent geweest. Het 
is tijd om verder te bouwen. Waar ziet u kansen? 
Welke specifieke behoefte heeft u? 

Voelt u zich aangetrokken tot onze filosofie en wilt u 
weten wat de mogelijkheden zijn? 
Neem contact op met uw Fitch aanspreekpunt.
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Inspiratie. Dat is de basis

FITCH
www.fitch.nl
info@fitch.nl
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