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abrique is het digital design agency 
dat durft te kiezen. Dat door middel 

van concept en ontwerp verandering 
teweegbrengt en nieuwe betekenisvolle 
ervaringen creëert. Het bureau ontwerpt en 
bouwt websites, shops, interactives, apps, 
merken en identiteiten voor uiteenlopende 
branches.

“Of Fabrique nu werkt aan een app voor een 
museum of e-commerce platform voor een 
grote retailer, samenwerken is altijd de basis 
in onze projecten,” vertelt Amanda Boomstra, 
studio director in Amsterdam. “Onze eigen 
expertise en die van onze klanten brengen we 
bij elkaar; volgens ons dé manier om tot een 
succesvol resultaat te komen.”

“Voor onze klanten zijn we strategisch 
partner op verschillende gebieden, van 
bedrijfsstrategie tot branding, van customer 
journey-ontwikkeling tot digitale transfor-

oor het 3e jaar op rij scoren we hoog 
in de categorie ‘HR-assessment’. Daar 

zijn we trots op, want het bewijst dat we als 
relatief klein bureau kwalitatief tot de groot-
sten behoren. Onze missie is opdrachtgevers 
een gedegen advies te geven en deelnemers 
een aangename, leerzame dag te bezorgen. 
De meeste mensen vinden een assessment 
best spannend. Daarom nemen we de tijd om 
een open gespreksklimaat te creëren. Laten 
merken dat je de opdrachtgever en de functie 
goed kent, stelt mensen gerust. Pas dan gaan 
we dieper in op skills en talenten. We vertellen 
deelnemers waar ze sterk in zijn, maar we 
kijken ook kritisch naar verschillen tussen 
de wensen van een opdrachtgever en wat een 
kandidaat kan bieden. Als er geen match is, 
zijn we daar eerlijk over. Onze benadering 
is opbouwend en motiveert deelnemers aan 
hun ontwikkelpunten te werken. We zien 
dit terug in de positieve feedback die we van 
hen krijgen. Ze ervaren het assessment als 

Assessment als inspirerende leerervaring 

matie. De context van onze klanten, hun 
omgeving, daar denken we met elkaar over 
na. Die onderzoekende manier van werken 
maakt dat we iets bijzonders kunnen 
maken, omdat we in een veel bredere  
context de richting bepalen.”

“Het digitale domein wordt steeds complexer, 
en onze klanten – vaak A-merken – zijn 
hiervan goed op de hoogte en hebben grote 
ambities. Daarom zorgen wij dat we steeds 
een stapje verder zijn, om waar te maken wat 
we beloven. Ik zie dat wij het lef hebben om 
eigenheid te creëren, om risico’s te nemen 
én dat we deze keuzes kunnen onderbou-
wen. Dit is wat we nodig hebben om ons als 
bureau te blijven ontwikkelen en ook in de 
toekomst bijzonder en onderscheidend werk 
te maken.”  
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“V een pittige maar aangename, leerzame en 
inspirerende dag.”

“Een assessmentbureau is eigenlijk het  
visitekaartje van een opdrachtgever. Als 
werkgever laat je via een assessment zien 
dat je investeert in je mensen, dat ze de 
mogelijkheid krijgen door te groeien. In een 
tijd waarin boeien en binden essentieel is in 
de strijd tegen personeelsschaarste, spelen 
assessments een belangrijke rol. We spreken 
deelnemers het liefst in levenden lijve. Ook 
deelnemers vinden dat over het algemeen het 
prettigst, merken we. Opdrachtgevers waar-
deren onze inzet en passie. Dit blijkt wel uit 
de hoge ranking die we dit jaar in de MT1000 
halen op het gebied van klantgerichtheid 
binnen de HR-sector.”  
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