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Besturen en representeren 
 

Visionair (rol 29) 
 Denkt na over kansen in de toekomst, droomt. 
  

 
Strateeg (rol 1) 

 Vertaalt visie in lange termijn doelen en realistische plannen. 
  

 
Verbinder (rol 2) 

 Legt onderlinge verbanden, brengt samen, creëert draagvlak. 
  

 
Communicator (rol 3) 

 Deelt informatie op gemakkelijke, open en heldere wijze. 
  

Managen en leidinggeven 
 

Inspirator (rol 30) 
 Vervult voorbeeldfunctie, stimuleert en motiveert anderen. 
  

 
Organisator (rol 4) 

 Zet projecten op en coördineert uitvoering. 
  

 
Leider (rol 5) 

 Neemt het voortouw, bestuurt en heeft impact. 
  

 
Schrijver (rol 6) 

 Verwoordt helder en duidelijk op schrift. 
  

Professioneel/staf/adviserend 
 

Specialist (rol 7) 
 Is deskundig, leergierig, weet veel op eigen vakgebied. 
  

 
Onderzoeker (rol 8) 

 Observeert, verzamelt informatie en analyseert. 
  

 
Adviseur (rol 9) 

 Zet kennis om in bruikbaar vakkundig advies. 
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Zelfmanager (rol 10) 

 Neemt verantwoordelijkheid en ontwikkelt zichzelf. 
  

 
Innovator (rol 11) 

 Verandert, vernieuwt en krijgt anderen in beweging. 
  

 
Beslisser (rol 12) 

 Komt snel tot een oordeel en hakt knopen door. 
  

 
Coach (rol 14) 

 Begeleidt, traint en biedt inzichten. 
  

 
Diplomaat (rol 15) 

 Is omgevingsbewust, handelt politiek en weloverwogen. 
  

 
Feedbacker (rol 31) 

 Stelt zich kritisch, scherpzinnig op en geeft feedback. 
  

 
Cijferaar (rol 32) 

 Is handig met cijfers en berekeningen. 
  

 
Vertrouweling (rol 33) 

 Luistert, stemt af en biedt vertrouwen. 
  

In- en verkoop 
 

Doorzetter (rol 16) 
 Is gedreven, gedisciplineerd, houdt vol en gaat door. 
  

 
Beïnvloeder (rol 17) 

 Overtuigt, beïnvloedt en onderbouwt met argumenten. 
  

 
Netwerker (rol 18) 

 Legt en onderhoudt actief contacten. 
  

 
Bemiddelaar (rol 19) 

 Draagt constructief bij aan oplossingen, onderhandelt. 
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Ontwerpen en beheren 
 

Creatieveling (rol 20) 
 Is origineel, bedenkt nieuwe concepten en oplossingen. 
  

 
Ontwikkelaar (rol 21) 

 Creëert en bouwt nieuwe dingen, veelal technisch. 
  

 
Administrateur (rol 22) 

 Ordent, structureert en documenteert. 
  

Regelen en toezichthouden 
 

Planner (rol 23) 
 Creëert overzicht, puzzelt en komt tot een planning. 
  

 
Initiator (rol 24) 

 Onderneemt, ziet kansen en start nieuwe initiatieven. 
  

 
Monitor (rol 25) 

 Beoordeelt en bewaakt voortgang en kwaliteit. 
  

Operationeel/uitvoerend 
 

Realisator (rol 26) 
 Streeft doelen na, voert uit en maakt waar. 
  

 
Samenwerker (rol 27) 

 Handelt vanuit teambelang en is gericht op co-creatie. 
  

 
Dienstverlener (rol 28) 

 Ondersteunt, verzorgt en bedient mens- en servicegericht. 
  

 
Sfeermaker (rol 34) 

 Is enthousiast, extravert en betrekt omgeving. 
  

   

 


