
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 BeljonWesterterp 

 Rollenspeler (freelance) 
 
 'Groei door ontwikkeling' 

 
 
Standplaats:  Fysiek en online inzetbaar op één of meerdere kantoren van 

BeljonWesterterp in Groningen, Heerenveen, Utrecht of Zwolle 
  

 
 
1. BELJONWESTERTERP 
 
BeljonWesterterp is een landelijk werkend hr-bureau met gespecialiseerde dienstverlening op het 
gebied van werving en selectie, assessment, ontwikkeling en interim. Op betrokken wijze en met 
vakkundig advies helpt BeljonWesterterp mensen en organisaties hun talenten en mogelijkheden 
optimaal te benutten. 
 
Vanuit zes kantoren adviseren de 40 medewerkers profit- en non-profit organisaties op het niveau 
van directie en bestuur, management en staf én commissarissen en toezichthouders. Customer 
intimacy, kwaliteit, gelijkwaardigheid en benutten van talent zijn daarbij de uitgangspunten.   
 
BeljonWesterterp zet rollenspelers in bij assessments, testmethodieken om  geschiktheid en 
potentieel van kandidaten te onderzoeken. De assessments worden onder meer ingezet bij werving- 
en selectieprocedures, loopbaanoriëntaties, outplacementtrajecten en verdere vraagstukken op het 
terrein van persoonlijke ontwikkeling.  
  
Per vraagstuk wordt casuïstiek op maat ontwikkeld door onze A&O psychologen/consultants 
ontwikkeling van BeljonWesterterp.  Afhankelijk hiervan wordt beoordeeld welke rollenspeler de 
beste aansluiting heeft met de betreffende rol en de meeste affiniteit heeft met de omgeving. Beljon  
Westerterp heeft een pool met ervaren  rollenspelers geformeerd waaruit zij kan putten. Deze pool 
dient verder te worden uitgebreid en gediversifieerd. Er wordt bewust gekozen om te werken met 
rollenspelers met ruime ervaring vanuit de praktijk, zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de 
publieke sector.    
 
Naar de website: https://www.beljonwesterterp.nl  
 
 
2.  FUNCTIE 
 
U speelt rollen in praktijksimulaties om individuele kwaliteiten van de kandidaat inzichtelijk te 
maken. U bent kritisch, heeft een professionele houding en kunt zich goed inleven in diverse rollen.  
U weet snel te schakelen, zowel tussen verschillende rollen als  verschillende niveaus van 
communicatie. U bent reflectief en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.  

https://www.beljonwesterterp.nl/


   

 

 

 

 

 

 

U bent (bij voorkeur wekelijks) flexibel inzetbaar, in overleg over meerdere dagdelen per week 
beschikbaar (veelal ochtenden) en, gezien de vergoeding, financieel onafhankelijk. 
 
 
3. ACHTERGROND EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Hbo/wo werk- en denkervaring 

 Brede werkervaring in de publieke en/of private sector 

 Interesse in het gedrag van mensen 

 Affiniteit met persoonlijke ontwikkeling van mensen 

 Affiniteit met competenties op management- en directieniveau 

 Financieel onafhankelijk 

 Ingeschreven bij de KvK 
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Marion Dijksterhuis 
Regiodirecteur 
06-22603850 
 


