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Leeswijzer

Dit rapport ondersteunt u bij het verbeteren van de performance van uw team.

Het biedt inzicht in aanwezig talent en motivation binnen het team en schetst op basis 
daarvan een beeld van het teampotentieel. Door de koppeling van talent en motivation aan 
de rollen die van belang zijn voor teamsucces, biedt het inzicht in zowel het benutte als het 
onbenutte deel van dit teampotentieel.

Het rapport biedt vervolgens concrete handvatten voor het voeren van teamdiscussies en 
gerichte (coachings)gesprekken met teamleden over hun persoonlijke effectiviteit en het 
nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Tot slot biedt het gerichte informatie en aanknopingspunten voor het nemen van 
strategische, tactische en operationele beslissingen op het gebied van teamontwikkeling en 
teamsamenstelling. Hiermee kunt u de teamperformance verbeteren.

Het rapport is ingedeeld in een aantal hoofdstukken.

Om te beginnen geeft het uitleg over Team Performance Motivalent (TPM). Waarom 
hebben wij dit instrument ontwikkeld en welke toegevoegde waarde levert het?

Vervolgens laat de Samenvatting zien in welke mate teamleden in hun kracht staan én hoe 
zij zich verhouden tot de geselecteerde rollen die van belang zijn voor teamsucces.

Daarna gaat de Teamanalyse op teamniveau dieper in op de resultaten. Eerst komen de 
rollen waarvoor motivation aanwezig is (motivatoren) aan bod, dan de talenten en 
vervolgens de relatieve vergelijking daartussen. U kunt zien hoe talenten en motivatoren 
samenvallen (motivalent) met betrekking tot de (succes)rollen in het team en welke overige 
rollen relevant kunnen zijn voor het team.

In Vervolgstappen krijgt u tips en vervolgmogelijkheden met als doel de teamdiscussies in 
het team te stimuleren, inzichten te borgen en te vertalen naar acties om zo de prestaties 
van het team blijvend te verhogen.

De Individuele analyse geeft de persoonlijke uitkomsten per teamlid. Het biedt een 
uitgebreidere onderbouwing van het persoonlijk dashboard.
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Legenda

talent: het door de omgeving toegekende (natuurlijke) vermogen om iets goed te doen

motivatie: het plezier en de bereidheid van een persoon om iets te doen

motivator: een rol waarvoor motivatie sterk aanwezig is

rol: een gepersonifieerde uitingsvorm van (werk)gedrag

motivalent: een rol waarin talent en motivatie samenvallen

succesrollen: geselecteerde rollen die cruciaal zijn voor het succes van het team
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Team Performance Motivalent (TPM)

Iedereen beschikt over talenten. Bij de een zijn deze beter zichtbaar dan bij de ander. Maar 
wat maakt een talent zichtbaar? En hoe ontwikkelen en benutten we het aanwezige talent? 
Bij het ontwikkelen van talent blijkt motivatie een cruciale factor. Om die reden werken we 
in TPM met talenten én motivatoren. Een rol die als talent en als motivator aanwezig is, 
noemen we motivalent.

Teamperformance is een teamverantwoordelijkheid 

In een sterk functionerend team neemt ieder zijn verantwoordelijkheid en werken de 
teamleden samen op basis van ieders unieke persoonlijke kwaliteiten. Het benutten van het 
aanwezig potentieel en het ontwikkelen van de aanwezige talenten zou je dus als een 
teamverantwoordelijkheid kunnen zien.
Het is van groot belang dat het team met elkaar de aanwezige motivatoren en talenten 
bespreekt. De ontwikkeling hiervan is nadrukkelijk niet alleen het domein van de 
leidinggevende en de medewerker. Teamleden weten namelijk veel meer over elkaar dan 
ze zich doorgaans bewust zijn. Het leervermogen van een team blijkt enorm omhoog te 
gaan, zodra teamleden elkaars functioneren bespreken. 

Positieve en constructieve feedback 

Om op effectieve en plezierige wijze met elkaar te communiceren, feedback te geven én te 
ontvangen, is een structuur nodig. Een structuur op basis waarvan met elkaar de discussie 
kan worden gevoerd en waarbij teams in organisaties hun motivatoren en talenten in kaart 
kunnen brengen op basis van overtuigingen. Als mensen elkaars motivatoren en talenten 
beter gaan zien, herkennen en inzetten, creëert dit een veilige omgeving waarin veel meer 
bespreekbaar is dan nu het geval is. Daarom is TPM ontwikkeld.

Team Performance Motivalent 

TPM maakt inzichtelijk welke unieke bijdrage de teamleden kunnen leveren. Door enerzijds 
in kaart te brengen wat mensen het meeste motiveert en anderzijds collega teamleden te 
vragen wat zij zien als iemands talenten, wordt inzichtelijk in welke mate mensen in hun 
kracht staan en op welke manier succesrollen aanwezig zijn. TPM - en in het bijzonder het 
bespreken van de uitkomsten ervan - biedt zowel de leidinggevende als het team eenvoudig 
inzicht, handvatten en vervolgstappen. Het levert gerichte input voor team- en individuele 
ontwikkeling en draagt zo direct bij aan het nemen van eigen verantwoordelijkheid. 
Daarmee vergroot het de teamperformance.
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Team Performance Motivalent heeft tot doel:

1. Het efficiënt en effectief koppelen van de unieke toegevoegde waarde van teamleden 
aan de doelstellingen van het team.

TPM geeft inzicht in de motivatoren en talenten binnen het team: hoe worden deze 
ervaren door de teamleden en in welke mate overlappen ze met elkaar. Het is niet 
zozeer 'de absolute waarheid' als wel hoe deze wordt beleefd door het team. Met 
behulp van dit inzicht is het mogelijk om te toetsen in welke mate de succesrollen van 
het team aanwezig zijn en aanluiten bij het opgestelde beleid en de doelen van de 
organisatie en het team. Op basis hiervan kunnen management- en HR-beslissingen 
vanuit een realistisch beeld worden overwogen en genomen.

2. Het verbeteren van de communicatie en de onderlinge feedback binnen het team; 
feedback vanuit een positieve benadering.

De individuele resultaten die uit TPM naar voren komen dienen als basis voor de 
teamdiscussie over de inzet van elkaars motivatoren en talenten. In die discussies is het 
de uitdaging mensen meer te laten vertellen over de achtergrond van hun keuzes. Het 
delen van de overtuigingen leidt tot een evenwichtiger beeld over elkaar en zorgt 
ervoor dat de teamleden meer en meer naar elkaar toegroeien. Door het delen van 
positieve overtuigingen ontstaat een veiligere sfeer binnen het team, waarin ook ruimte 
ontstaat voor het bespreken van zogenaamde drempels en belemmeringen. Deze 
teamdiscussies vergroten de onderlinge verbinding en verbeteren samenwerking tussen 
medewerkers. Dit komt ten goede aan de resultaten.

3. Het ondersteunen van individuele coaching gericht op het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid.

De individuele uitkomsten dienen als handvat voor het voeren van gerichte 
coachingsgesprekken over het nemen van eigen verantwoordelijkheid binnen het team. 
Het gaat er hierbij om samen het antwoord te geven op de vraag hoe iemand goed of 
beter kan worden in zijn of haar werk en tevens hoe iemand maximaal kan bijdragen 
aan het teamsucces. Hierbij is het uitgangspunt: 'Als jij doet waar jij goed in bent én 
waar jij energie van krijgt, dan voel jij je gelukkiger en benut je jouw potentieel 
maximaal’, hetgeen direct ten goede komt aan de prestaties van het team.

Wij wensen u succes en vooral ook veel plezier met het interpreteren en bespreken van de 
resultaten. In geval van vragen, onduidelijkheden en/of aanvullingen, dan stellen wij het op 
prijs als u contact opneemt met uw contactpersoon.
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Samenvatting

Aantal teamleden: 5
Aantal keer feedback gegeven: 20

Teampercentage Motivalent: 65%

Teampercentage fit talent - succesrollen: 63%

Teampercentage fit motivatoren - succesrollen: 56%

Teamleden in relatie tot succesrollen

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe motivalent de teamleden zijn én hoe 
talenten en motivatoren zich verhouden tot de succesrollen:

Teamleden Motivalent Fit talent - 
succesrollen

Fit motivatie - 
succesrollen

Teamlid Alpha 50% 66% 50%

Teamlid Beta 70% 66% 66%

Teamlid Delta 79% 83% 66%

Teamlid Gamma 82% 50% 50%

Teamlid Jota 44% 50% 50%
Tabel 1

In de volgende tabel ziet u in een oogopslag in welke mate succesrollen bij teamleden 
motivalent aanwezig zijn of als talent of motivator. Dit geeft een beeld van het aanwezige 
potentieel van het team en laat direct zien waar ontwikkeling van het team mogelijk is.

Succesrollen Motivalent Talent Motivator

communicator

dienstverlener Teamlid Beta (7 %)
Teamlid Delta (27 %)

doorzetter Teamlid Beta (13 %)
Teamlid Delta (13 %) Teamlid Alpha Teamlid Gamma

initiator Teamlid Alpha

monitor Teamlid Delta (13 %) Teamlid Gamma

ontwikkelaar
Teamlid Beta (24 %)
Teamlid Gamma (27 %)
Teamlid Jota (24 %)

organisator Teamlid Delta

samenwerker Teamlid Delta (26 %) Teamlid Jota Teamlid Alpha
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specialist
Teamlid Beta (13 %)
Teamlid Gamma (24 %)
Teamlid Jota (13 %)

strateeg Teamlid Alpha (13 %)

visionair Teamlid Alpha (24 %) Teamlid Jota

Tabel 2

Hieronder worden de percentages Motivalent en percentages Fit talent-succesrollen 
grafisch ten opzichte van elkaar weergegeven. Hierdoor krijgt u inzicht in hoeverre 
teamleden in hun kracht staan (de overlap van motivatoren en talenten) én in welke mate 
hun talenten overeenkomen met de rollen die cruciaal zijn voor het succes van het team 
(succesrollen).

Horizontaal = percentage motivalent, verticaal = percentage fit talent – succesrollen.

Teamleden die vallen in de categorie Meeste match hebben de grootste kans op plezier en 
succes in hun werk. Zij worden immers door hun teamleden het meest gewaardeerd voor 
de rollen die voor dit team van belang zijn. Tegelijkertijd zijn ze het meest gemotiveerd om 
deze rollen te vervullen.

Teamleden die vallen in de categorie Risico zijn een aanwinst voor het team omdat ze 
volgens hun teamleden veel talent hebben op de succesrollen. Het risico is echter dat zij 
aangeven meer energie uit andere rollen te halen. Tijdens de teamdiscussie(s) zal duidelijk 
worden hoe dit geïnterpreteerd moet worden. Zo kan het zijn dat een teamlid geen 
duidelijk beeld heeft van de eigen motivatoren en/of alle rollen leuk vindt. Dan helpt de 
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feedback van teamleden om iemands beeld te verhelderen. Zo kan het risico worden 
vertaald naar beter te benutten potentieel.

Teamleden die vallen in de categorie Potentieel zijn motivalent op rollen die door het team 
niet zijn benoemd als belangrijkste succesrollen voor het team. Verdere verdieping tijdens 
de teamdiscussie(s) zal uitwijzen hoe dit precies geïnterpreteerd moet worden. Zo kan 
blijken dat de talenten waar het teamlid over beschikt door het team wel degelijk als heel 
belangrijk worden ervaren óf door het team (nog) niet als zodanig worden benut. Ook kan 
het betekenen dat de talenten in een andere omgeving beter tot hun recht komen.

Personen die vallen in de categorie Minste match worden het minst herkend als talentvol 
op hun motivatoren. Tevens worden ze minder herkend op de rollen die het meest van 
belang zijn voor het teamsucces. In dit geval is het vooral raadzaam om te checken in 
hoeverre er nog een fit is tussen motivatoren en succesrollen (zie tabel 1). Daar zit dan 
mogelijkerwijs nog potentieel dat beter benut kan worden.
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Teamanalyse

Missie, doelen en succesrollen

De manager heeft (samen met het team) 11 rollen geselecteerd die cruciaal zijn voor het 
teamsucces. Deze succesrollen zijn onmisbaar voor het behalen van de missie en de 
opgestelde doelen.

Missie van het team:

Online Systeem onderhouden en doorontwikkelen. Optimale samenwerking met partners 
in binnen en buitenland opzetten en continueren.

Doelen van het team:

(doel 1)
(doel 2)
(doel 3)

Succesrollen:

communicator: deelt informatie op gemakkelijke, open en heldere wijze
dienstverlener: ondersteunt, verzorgt en bedient mens- en servicegericht
doorzetter: is gedreven, gedisciplineerd, houdt vol en gaat door
initiator: onderneemt, ziet kansen en start nieuwe initiatieven
monitor: beoordeelt en bewaakt voortgang, afspraken en kwaliteit
ontwikkelaar: creëert en bouwt nieuwe dingen, veelal technisch
organisator: zet projecten op, plant en coördineert
samenwerker: handelt vanuit teambelang en is gericht op co-creatie
specialist: is deskundig, leergierig, weet veel op eigen vakgebied
strateeg: vertaalt visie in lange termijn doelstellingen en plannen
visionair: denkt na over kansen in de toekomst, droomt

De uitkomsten die hierna grafisch worden weergegeven zijn een optelsom van alle 
individuele uitkomsten zoals weergegeven in de individuele analyse.
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Motivatoren van het team

Succesrollen zijn onderstreept en vet gedrukt. Het getal in de kolom geeft het aantal mensen aan dat de 
betreffende rol als motivator heeft gekozen.
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Talenten die de teamleden aan elkaar toekennen

Succesrollen zijn onderstreept en vet gedrukt. Het getal in de kolom geeft het aantal keer aan dat de betreffende 
rol als talent is toegewezen.
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Talent en motivator per rol

In onderstaande grafiek ziet u de relatieve vergelijking van talenten en motivatoren binnen 
het team. Van elke rol staat links hoezeer een rol wordt ervaren als talent en rechts hoezeer 
een rol wordt ervaren als motivator. In het midden ziet u of er sprake is van overlap bij de 
teamleden. De rollen waarbij talent en motivator bij teamleden motivalent aanwezig zijn, 
zijn voorzien van een oranje ster. De volgorde van deze rollen is op basis van hoe 
motivalent de rol aanwezig is. Voor de rollen die geen gekleurde ster hebben, geldt dat er 
geen sprake is van overlap, hetgeen betekent dat ze als talent en motivator toegekend zijn 
aan verschillende teamleden en niet overlappen binnen één of meer teamleden.

Succesrollen zijn onderstreept en vet gedrukt. De rode lijn geeft weer welke 10 rollen het meest voorkomen.

Discussiepunten:
1. In welke mate zijn succesrollen aanwezig in het team? Check de wijze waarop (als 

motivator en/of talent) en de betekenis (kansen en risico's) voor het team.
2. Welke overige rollen zijn ook sterk aanwezig in het team? Bespreek wat voor kansen die 

rollen kunnen bieden voor het team.
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Weergave van huidige relevante rollen in het team

Hier ziet u weergegeven welke rollen van groot belang zijn of van groot belang kunnen zijn 
voor het team. Het betreft de succesrollen, de rollen die motivalent aanwezig zijn (talent en 
motivator vallen samen bij individuele teamleden) en tevens overige rollen waarvoor geldt 
dat motivator en/of talent in sterke mate aanwezig zijn. Rollen die niet voldoen aan één van 
deze kenmerken zijn buiten beschouwing gelaten.

Horizontaal = motivator, verticaal = talent, succesrollen zijn onderstreept en vet gedrukt.

Hoe meer een rol richting de hoek van 'Motivalent' gaat, hoe meer die rol zowel als talent 
en als motivator aanwezig is bij teamleden. Als een rol meer in de richting 'Talent' gaat 
geeft dat aan dat die rol bij teamleden vooral als talent wordt gezien, maar dat teamleden 
zelf aangeven andere rollen meer als motivator te ervaren. Als een rol richting 'Motivator' 
gaat, houdt dat in dat teamleden die rol vooral als motivator ervaren, maar dat de 
teamleden die rol bij elkaar (nog) niet als talent ervaren.
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Vervolgstappen

De 'gedeelde overtuigingen' binnen een team zijn leidend voor de resultaten. Dit start met 
het hebben van gemeenschappelijke doelen en geldt vervolgens voor de gedeelde 
overtuigingen die teamleden over elkaar hebben; het herkennen en erkennen van elkaars 
kwaliteiten. Tevens blijkt het gevoel van veiligheid bij teamleden zeer bepalend voor het 
succes van een team. Het ‘veilig voelen’ in een team wordt sterk bepaald door de mate 
waarin teamleden weten hoe anderen over hen denken.

In dit rapport zijn de overtuigingen over de talenten en motivatoren binnen het team in 
kaart gebracht. Deze overtuigingen zijn vervolgens gekoppeld aan de succesfactoren die op 
basis van de gestelde doelen met elkaar zijn vastgesteld. Nu is het van belang om deze 
uitkomsten met elkaar uit te diepen en passende acties te formuleren.

Teamdiscussie: afstemmen van overtuigingen en creëren van een veilige omgeving

Het doel van de teamdiscussie is het onderbouwen van de overtuigingen en uitkomsten 
door de teamleden zelf. Hierdoor ontstaat een afgestemd en gedeeld beeld over 
motivatoren en talenten van teamleden en hoe deze binnen het team het best benut 
kunnen worden.

Door te kiezen voor een positieve insteek en je met het team te richten op dat wat 
aanwezig is, ontstaat een veilige sfeer die het mogelijk maakt op open en eerlijke wijze met 
elkaar te discussiëren. De ervaring leert dat in deze context ook ruimte ontstaat om 
aandachtspunten, ‘drempels’ en verbeteringen aan de orde te stellen, zonder dat dit door 
de teamleden als bedreigend wordt ervaren.

Het bespreken van de individuele dashboards

1. Ieder teamlid licht toe hoe het komt dat hij of zij zoveel energie krijgt van zijn of haar 
motivatoren.

2. Het team legt aan ieder teamlid uit waarom zij bepaalde talenten aan hem of haar 
hebben toegekend. Dit doen zij door het beschrijven van het positieve gedrag (bij 
voorkeur met voorbeelden) dat het teamlid in de praktijk laat zien en het effect daarvan 
op henzelf en anderen.

Tijdens dit proces biedt de uitgebreidere toelichting, die wordt gegeven in de individuele 
analyse (volgende hoofdstuk), extra inzicht in motivatoren en talenten. Op basis van die 
informatie kunnen meer verhelderende vragen aan de teamleden gesteld worden.
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Het bespreken van de teamanalyse

3. Hoe ervaren teamleden hun eigen en elkaars talenten en motivatoren t.o.v. de 
succesfactoren?
 Teamleden 'Meeste match': Teamlid Gamma, Teamlid Delta, Teamlid Beta en 

Teamlid Alpha
 Teamleden 'Risico': Teamlid Jota
 Teamleden 'Potentieel': -
 Teamleden 'Minste match': -

Wat zijn kansen en risico's voor het team?
 Succesrollen die relatief sterk motivalent zijn: doorzetter, specialist en ontwikkelaar
 Succesrollen waarvoor relatief veel talent aanwezig is: -
 Succesrollen waarvoor relatief veel motivatie aanwezig is: dienstverlener en visionair
 Succesrollen die relatief laag-motivalent zijn: communicator, monitor, initiator, 

organisator, samenwerker en strateeg

4. Het benoemen van individuele mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen en hoe 
teamleden elkaar daarbij kunnen ondersteunen:
 Excelleren met 'motivalenten': doorontwikkelen van motivalente rollen.
 Ontwikkelen van talenten: bewustwording van de perceptie van de omgeving en 

vergroten van zelfkennis.
 Ontwikkelen van motivatoren: versterken en verwoorden van het eigen gewenste 

profiel.

5. Overige mogelijke stappen, o.a.:
 Werven van succesrollen die niet aanwezig zijn en/of niet te ontwikkelen zijn 

binnen het team.
 Aanpassen van strategie, beleid en/of succesrollen: als de conclusie is dat het team 

ook op een andere manier succesvol kan zijn.

Resultaat

Het resultaat van een eerste TPM-afname en teamsessie(s) is dat het team gedeelde 
overtuigingen heeft gevormd over wie waar goed en/of gemotiveerd in is. Dit leidt ertoe 
dat teamleden elkaar gerichter kunnen gaan inschakelen op passende rollen. Teamleden 
nemen meer en meer hun eigen verantwoordelijkheid en de samenwerking verbetert. 
Teamleden zijn nu in staat met elkaar doelgericht te werken aan ontwikkeling van 
aanwezige motivatoren en talenten en benodigde succesrollen. Tevens lossen ze mogelijke 
belemmeringen sneller en gemakkelijker op. Deze gezamenlijke aanpak leidt tot een 
verbetering van de teamperformance en zorgt voor een solide, gedragen en blijvend 
succesvol resultaat.

Het vervolg: borging

Het is logisch én wenselijk om de effecten van veranderingen/verbeteringen in manier van 
werken te monitoren. Wij adviseren dan ook om TPM één of twee keer per jaar af te 
nemen. Tussentijds is het dan van belang om sessies in te plannen (bijvoorbeeld tijdens 



17 Teamrapport Sample Team

werkoverleg of één keer per maand een uur), waarin de teamleden hun overtuigingen over 
elkaar (en zichzelf) met elkaar delen. Een begeleider is hierbij (met name de eerste keren) 
aan te raden, aangezien het effectief en constructief voeren van dergelijke feedbacksessies 
in de praktijk moeilijker blijkt dan vooraf gedacht.

De individuele voortgang wordt in het dashboard van ieder teamlid weergegeven, daar kan 
ieder teamlid uitkomsten van verschillende afnames met elkaar vergelijken en vaststellen 
welke vooruitgang is geboekt.
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Individuele analyse

Ieder teamlid heeft direct toegang tot een persoonlijk dashboard. In dit dashboard wordt 
weergegeven wat de top drie motivatoren en talenten zijn. Tevens de mate van overlap 
hiertussen. Hieronder treft u een overzicht van de teamleden op basis van hun top zes 
motivatoren, inclusief een indicatie hoe favoriet een motivator is. Daarnaast staan hun top 
zes talenten, waarbij ook wordt aangegeven door hoeveel collega's deze rol in de top zes is 
gekozen en de gemiddelde positie. Tot slot wordt weergegeven hoe het percentage 
motivalent is opgebouwd. Met behulp van deze informatie is een meer uitgebreide 
terugkoppeling mogelijk. Succesrollen zijn vet gedrukt.

Teamlid Alpha – 4x feedback ontvangen 

N
r Motivatoren Voorkeur 

percentage Talenten # feedb. 
in top 6

Gemiddelde 
positie Motivalent %

1 inspirator 22% strateeg 4 1,8 visionair 24%

2 leider 22% visionair 4 3,3 strateeg 13%

3 visionair 22% initiator 4 3,8 leider 13%

4 samenwerker 13% beslisser 4 3,8

5 strateeg 10% leider 3 3,3

6 veranderaar 8% doorzetter 3 4,7

totaal motivalent: 50%

Teamlid Beta – 4x feedback ontvangen 

N
r Motivatoren Voorkeur 

percentage Talenten # feedb. 
in top 6

Gemiddelde 
positie Motivalent %

1 doorzetter 22% ontwikkelaar 4 1,5 ontwikkelaar 24%

2 ontwikkelaar 21% realisator 4 2,8 specialist 13%

3 onderzoeker 19% specialist 3 2,3 doorzetter 13%

4 dienstverlener 14% doorzetter 3 3,7 onderzoeker 13%

5 specialist 13% onderzoeker 2 4,5 dienstverlener 7%

6 creatieveling 8% dienstverlener 2 4,5

totaal motivalent: 70%

Teamlid Delta – 4x feedback ontvangen 

N
r Motivatoren Voorkeur 

percentage Talenten # feedb. 
in top 6

Gemiddelde 
positie Motivalent %

1 dienstverlener 26% dienstverlener 4 1,8 dienstverlener 27%

2 samenwerker 21% samenwerker 4 4,0 samenwerker 26%

3 monitor 14% doorzetter 3 4,0 doorzetter 13%

4 sfeermaker 14% monitor 3 3,7 monitor 13%

5 doorzetter 11% organisator 2 2,5

6 realisator 11% schrijver 2 4,0

totaal motivalent: 79%
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Teamlid Gamma – 4x feedback ontvangen 

N
r Motivatoren Voorkeur 

percentage Talenten # feedb. 
in top 6

Gemiddelde 
positie Motivalent %

1 ontwikkelaar 27% ontwikkelaar 4 1,3 ontwikkelaar 27%

2 onderzoeker 21% specialist 4 2,3 specialist 24%

3 specialist 17% onderzoeker 4 3,3 onderzoeker 24%

4 realisator 13% zelfmanager 3 5,0 realisator 7%

5 administrateur 11% monitor 2 5,0

6 doorzetter 8% realisator 1 2,0

totaal motivalent: 82%

Teamlid Jota – 4x feedback ontvangen 

N
r Motivatoren Voorkeur 

percentage Talenten # feedb. 
in top 6

Gemiddelde 
positie Motivalent %

1 creatieveling 27% ontwikkelaar 4 1,8 ontwikkelaar 24%

2 ontwikkelaar 21% specialist 4 2,5 specialist 13%

3 visionair 17% realisator 4 4,0 zelfmanager 7%

4 inspirator 13% samenwerker 2 3,5

5 zelfmanager 11% zelfmanager 2 4,5

6 specialist 8% cijferaar 1 2,0

totaal motivalent: 44%
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Definities van de rollen

administrateur ordent, structureert, documenteert en creëert overzicht
adviseur zet vergaarde kennis om in bruikbare adviezen
bemiddelaar draagt constructief bij aan oplossingen, onderhandelt
beslisser komt snel tot inschatting en hakt knopen door
cijferaar is handig met cijfers en berekeningen
coach begeleidt, traint en biedt inzichten
communicator deelt informatie op gemakkelijke, open en heldere wijze
creatieveling is origineel, bedenkt nieuwe concepten en vormen
dienstverlener ondersteunt, verzorgt en bedient mens- en servicegericht
diplomaat is omgevingsbewust, handelt politiek en weloverwogen
doorzetter is gedreven, gedisciplineerd, houdt vol en gaat door
feedbacker stelt zich kritisch, scherpzinnig op en geeft feedback
initiator onderneemt, ziet kansen en start nieuwe initiatieven
inspirator vervult voorbeeldfunctie, stimuleert en motiveert anderen
leider neemt het voortouw, geeft richting en bestuurt
monitor beoordeelt en bewaakt voortgang, afspraken en kwaliteit
netwerker legt en onderhoudt actief contacten
onderzoeker verzamelt informatie, neemt waar en analyseert
ontwikkelaar creëert en bouwt nieuwe dingen, veelal technisch
organisator zet projecten op, plant en coördineert
realisator realiseert doelen, voert uit en maakt waar
samenwerker handelt vanuit teambelang en is gericht op co-creatie
schrijver verwoordt helder en duidelijk op schrift
sfeermaker is enthousiast, extravert en betrekt omgeving
specialist is deskundig, leergierig, weet veel op eigen vakgebied
strateeg vertaalt visie in lange termijn doelstellingen en plannen
veranderaar innoveert, vernieuwt en krijgt anderen in beweging
verbinder legt onderlinge verbanden en brengt samen
verkoper overtuigt, beïnvloedt en onderbouwt met argumenten
vertrouweling luistert, stemt af en biedt vertrouwen
visionair denkt na over kansen in de toekomst, droomt
zelfmanager neemt eigen verantwoordelijkheid en ontwikkelt zichzelf
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