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Inleiding
Beste Sam,
Voor je ligt het rapport met de resultaten van je assessment. Welk werk
binnen onze organisatie past het best bij je op basis van jouw talenten? En
wat zou je verder kunnen ontwikkelen om dat werk nog beter te kunnen
doen? Neem rustig de tijd om het te lezen en bedenk wat deze resultaten
voor jou betekenen. Hoe zou jij je verder willen ontwikkelen?
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Wie ben ik?
De resultaten komen voort uit de vragenlijst werk-gerelateerd gedrag en geven je inzicht in je
persoonlijkheidseigenschappen. In onderstaande tabel vind je jouw meest typerende eigenschappen.

Meest onderscheidende eigenschappen
Eigenschap

Minder

Meer

Wat betekent dit voor jou?

zelfverzekerd

Jij treedt graag op de voorgrond en bent zelfverzekerd; je voelt je op
je gemak bij formele gebeurtenissen

gericht op samenwerking

Jij werkt graag zelfstandig zonder al te veel rekening te hoeven
houden met anderen

resultaatgericht

Jij vindt meestal de weg naar het doel belangrijker dan het snel
behalen van resultaat

planmatig

Jij voelt je prettiger als je improviserend of zonder vastgestelde
planning te werk kan gaan

nauwgezet

Jij rondt over het algemeen klussen af en let op kwaliteit; je volgt
regels en voorschriften

vindingrijk

Je komt veelal met originele ideeën en oplossingen, je vindt het leuk
om creatief bezig te zijn

zelfsturend

Je neemt het liefst zelf initiatief en vaart een eigen koers; je geeft
vrijelijk je eigen mening

competitief

Jij wil het liefst winnen en beter zijn dan anderen; je wordt meestal
gemotiveerd door competitie

“ Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit
meer te werken ” (Confucius)
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Wat wil ik?
De resultaten komen voort uit de vragenlijst werk-gerelateerde interesses en drijfveren en geven je inzicht in je
interesses en motieven. In onderstaande tabel vind je jouw meest typerende interesses en motieven.

Meest onderscheidende interesses en motieven
Waarde

Minder

Meer

Wat betekent dit voor jou?

prestatiewaardering

Jij wordt voornamelijk gemotiveerd door erkenning en waardering; je
wil dat successen gezien worden

financiële beloning

Jij ziet het liefst dat de financiële beloning afhankelijk is van inzet en
expertise

geborgenheid

Jij hebt over het algemeen geen baangarantie nodig om goed te
kunnen functioneren

openheid

Jij voelt je er meestal comfortabel bij als informatie niet gedeeld
wordt of uitsluitend voor specifieke personen bestemd is

samenwerking

Jij hebt de voorkeur voor een werkomgeving waarin iedereen
zelfstandig kan functioneren

integriteit

Jij hebt voorkeur voor werk dat in lijn ligt met jouw principes; je
waardeert relaties die op vertrouwen gebaseerd zijn

tempo van verandering

Jij stelt het meestal op prijs als dingen in hoog tempo veranderen; je
waardeert het als verbeteringen snel worden doorgevoerd

fysieke werkomgeving

Jij hecht waarde aan een aantrekkelijke en functionele kantoorruimte
en werkplek

“ Iemand die zijn privileges waardeert boven zijn
principes verliest beide snel ” (Eisenhower)
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Wat kan ik?
Je hebt een aantal capaciteitentests gedaan. Hieronder zie je jouw resultaten per test weergegeven om je inzicht te
geven in je specifieke vaardigheden.

Informatie uit teksten en toepassen (t1)
In deze test krijg je eenduidige informatie in de vorm van artikelen,
lijsten en instructies. De test meet je vermogen om de juiste
informatie te vinden en te gebruiken om uiteenlopende vragen te
beantwoorden. Als je hoog scoort, kun je onder druk snel de juiste
informatie vinden en gebruiken.

laag

gemiddeld

beneden gemiddeld

hoog

boven gemiddeld

Je hebt deze test snel, maar onzorgvuldig gedaan.

Informatie uit tabellen en grafieken vinden en toepassen (t2)
In deze test krijg je informatie in de vorm van tabellen, lijsten en
diagrammen. De test meet je vermogen om de juiste informatie te
vinden en te gebruiken voor het beantwoorden van uiteenlopende
vragen. Als je hoog scoort, kun je onder druk snel de juiste numerieke
informatie vinden en gebruiken.

laag

beneden gemiddeld

gemiddeld

hoog

boven gemiddeld

Je hebt deze test snel, maar onzorgvuldig gedaan.
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Patronen en verbanden herkennen (t3)
In deze test zoek je het object dat niet in de rij thuishoort. De test
meet daarmee je vermogen om regelmatige structuren te herkennen.
Als je hoog scoort, kun je informatie analyseren en de 'regels'
daarachter ontdekken en toepassen.

laag

gemiddeld

beneden gemiddeld

hoog

boven gemiddeld

Je hebt deze test snel, maar onzorgvuldig gedaan.

“ Een doel is een droom met een deadline ”

(Napoleon Hill)
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Best passende werk
In onderstaand overzicht vind je de functies binnen onze organisatie die het best matchen met jouw profiel. Je ziet
een korte beschrijving en het aantal talenten, ontwikkelpunten en valkuilen voor de betreffende functie. Talenten zijn
competenties die jij in (meer dan) voldoende mate beheerst. Ontwikkelpunten zijn competenties die je met wat
inspanning op een hoger niveau kan brengen. Valkuilen zijn competenties waarbij het veel moeite zal kosten om ze
naar het gewenste niveau te ontwikkelen.

Match
Boekhoudkundig medewerker
Als Boekhoudkundig medewerker draag je zorg voor de uitvoering van de financiële administratie en
ondersteunt de financiële analyses en rapportages. Je neemt initiatieven om veranderingen vorm te geven.

Jouw DNA in dit profiel
7 talenten

4 ontwikkelpunten

0 valkuilen

Match
Mechanisch operator procesindustrie
Als operator bewaak je het productieproces via bedieningspanelen en controle rondes, je neemt monsters en
voert metingen uit. Waar nodig regel je het proces bij en je verzorgt de eerste actie en melding bij afwijkingen,
zodat stagnatie van het productieproces voorkomen of beperkt kan worden.

Jouw DNA in dit profiel
9 talenten
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Match
Fotograaf / Content specialist
Vastleggen producten op de gevoelige plaat en voorzien van commerciële teksten. Trendy advies- & inspiratie
pagina's creëren, die aansluiten op onze doelgroep en interessant zijn voor SEO optimalisatie. Producten
verkopen door de USP’s uit te lichten (maar ook de minpunten te benoemen). Content schrijven en
verzamelen voor online acties en campagnes.

Jouw DNA in dit profiel
7 talenten

8 ontwikkelpunten

5 valkuilen

Match
Hoofd bedrijfsrestaurant
Je verzorgt samen met je team de gehele catering voor de klanten. Verder zorg je ervoor, met het team, dat
het bedrijfsrestaurant en de keukens er de gehele dag keurig uit zien. Dagelijks geef je leiding aan het team.
Voorraadbeheer, budgettering en inkoop behoren ook tot je verantwoordelijkheden.

Jouw DNA in dit profiel
9 talenten

5 ontwikkelpunten

4 valkuilen

Match
Intercedent
Je bemiddelt tussen mensen die werk zoeken en bedrijven met vacatures. Daarnaast werf je potentiële
opdrachtgevers (‘inleners’) en flexkrachten (uitzendkrachten en gedetacheerden).

Jouw DNA in dit profiel
8 talenten
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Competentie DNA
van jouw top 3 matches
conflict hanteren

systematisch werken

financieel bewust handelen

tijd bewaken

flexibiliteit tonen

toepassen relevante diagnostische technieken

informatie verzamelen

voortgang bewaken

instructies opvolgen
kritische zin tonen
kwaliteit controleren en handhaven
kwantiteit controleren en handhaven
middelen organiseren
naleven veiligheidseisen controleren
naleven wettelijke verplichtingen controleren
nieuwe ideeën accepteren
onafhankelijk handelen
procedures bewaken
procedures volgen
relaties opbouwen met mensen

analyseren
breed denken
concepten en modellen begrijpen
doelen bereiken
doelen stellen
gestructureerd schrijven
innoveren
kritiek hanteren
meningen en informatie duidelijk weergeven
oplossingen leveren
richtinggevend en coördinerend optreden
tijd organiseren
verbeeldingskracht tonen

anderen raadplegen
begrip tonen
expertise delen
plannen
projecten tot resultaten leiden
samenwerken

talent
ontwikkelpunt
valkuil
Ontwikkelbaarheid competentie
eenvoudig ontwikkelbaar
ontwikkelbaar
moeilijk ontwikkelbaar
Job matching Sam Smith
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Job Sheet
Boekhoudkundig medewerker
Hier vind je meer informatie over het werk van een Boekhoudkundig medewerker, over de competenties die
daarvoor nodig zijn en over de mate waarin jij deze competenties beheerst. Daarna volgen tips wat jij kunt doen
om (nog meer) te groeien richting de job van Boekhoudkundig medewerker.

Werkbeschrijving
Als Boekhoudkundig medewerker draag je zorg voor de uitvoering van de financiële administratie en ondersteunt de
financiële analyses en rapportages. Je neemt initiatieven om veranderingen vorm te geven.

Mijn talenten
Jouw resultaten wijzen uit dat je een aantal talenten hebt voor dit werk. Dit zijn je huidige sterke competenties. Hier
zie je een overzicht.

Financieel bewust handelen
Is scherp op kosten en baten met het oog op continuïteit. Legt soepel verband tussen een activiteit en de
financiële onderbouwing.

Informatie verzamelen
Zoekt relevante gegevens en achtergrondinformatie bij elkaar en bevraagt anderen. Trekt feiten na.

Instructies opvolgen
Werkt strikt volgens de richtlijnen en gebruiksaanwijzingen.

Kritische zin tonen
Controleert de juistheid van zaken. Stelt vragen. Vraagt om feitelijke onderbouwing.

Procedures volgen
Houdt zich consequent aan de formele werkvoorschriften in het eigen werk. Houdt ruggespraak indien
afwijken nodig lijkt.
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Systematisch werken
Werkt planmatig en effectief. Past de manier van werken aan indien dat 'winst' oplevert.

Toepassen relevante diagnostische technieken
Kent de mogelijkheden en beperkingen van beschikbare diagnostische technieken en past ze toe.
Interpreteert de gegevens op juiste wijze.

Mijn best te ontwikkelen competenties voor Boekhoudkundig medewerker
Jouw resultaten wijzen uit dat er een aantal competenties voor dit werk zijn waarop jij je verder kan ontwikkelen, je
zogenaamde ontwikkelpunten. In onderstaand overzicht zie je hier een overzicht van met daarbij enkele tips.

Analyseren
Onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica en gaat daarbij grondig te werk. Trekt
onderbouwde conclusies uit beschikbare informatie.

Ontwikkeltips
1

Bekijk een probleem vanuit
verschillende invalshoeken.
Als je dat moeilijk vindt, leg
het probleem dan eens voor
aan anderen en vraag hoe zij
hier tegenaan kijken. Je kunt
dit ook grafisch weergeven
via een mindmap.

2

Vraag verschillende mensen
een oordeel over een
vraagstuk zodat je veel
invalshoeken kent.

Concepten en modellen begrijpen
Doorziet samenhang en structuur. Gebruikt dat inzicht ook in nieuwe situaties.

Ontwikkeltips
1

Bestudeer nieuwe
concepten en modellen,
maak eventueel een
samenvatting, en stel jezelf
de vraag: hoe kan ik deze
nieuwe informatie
gebruiken?
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Vraag collega's hoe zij
nieuwe concepten en
modellen toepassen. Haal er
twee tips uit voor jezelf.
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Gestructureerd schrijven
Geeft schriftelijke informatie op een geordende, kernachtige en begrijpelijke manier weer.

Ontwikkeltips
1

Bedenk vooraf: wat is mijn
boodschap? Wat is het doel
van mijn tekst? Informeren,
verleiden, slecht nieuws
brengen?

4

Van het corrigeren van
andermans teksten kun je
veel leren. Lees teksten van
anderen en voorzie die van
commentaar.

2

Stem je tekst af op de
lezers. Bedenk: wie zijn mijn
lezers? Wat weten ze al?
Wat verwachten ze?

3

Leg, voordat je aan het
schrijven van een tekst
begint, de opbouw voor aan
een collega en vraag om
tips.

Meningen en informatie duidelijk weergeven
Brengt mondeling en schriftelijk informatie begrijpelijk en kernachtig over aan anderen.

Ontwikkeltips
1

Formuleer voor jezelf de
essentie van de boodschap
die je wilt overbrengen.

4

Formuleer een
elevatorpitch: een paar
zinnen waarin je je ideeën
kort en krachtig presenteert
in maximaal 35 woorden.
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Bedenk welke doelgroep je
met je boodschap wilt
bereiken. Beschrijf de
kenmerken van je
doelgroep: welke belangen,
positie, voorkennis en
informatiebehoefte hebben
ze? Stem je informatie daar
op af.

3

Besteed bij mondelinge
communicatie aandacht aan
je non-verbale gedrag. Zit of
sta rechtop, kijk anderen
bewust aan, gebruik
stemvolume, intonatie,
gebaren en stiltes.
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Job Sheet
Mechanisch operator
procesindustrie
Hier vind je meer informatie over het werk van een Mechanisch operator procesindustrie, over de competenties
die daarvoor nodig zijn en over de mate waarin jij deze competenties beheerst. Daarna volgen tips wat jij kunt
doen om (nog meer) te groeien richting de job van Mechanisch operator procesindustrie.

Werkbeschrijving
Als operator bewaak je het productieproces via bedieningspanelen en controle rondes, je neemt monsters en voert
metingen uit. Waar nodig regel je het proces bij en je verzorgt de eerste actie en melding bij afwijkingen, zodat
stagnatie van het productieproces voorkomen of beperkt kan worden.

Mijn talenten
Jouw resultaten wijzen uit dat je een aantal talenten hebt voor dit werk. Dit zijn je huidige sterke competenties. Hier
zie je een overzicht.

Instructies opvolgen
Werkt strikt volgens de richtlijnen en gebruiksaanwijzingen.

Kwaliteit controleren en handhaven
Zet zich in voor het bereiken en behouden van beoogde kwaliteit. Streeft verbetering na. Overtuigt anderen
van het belang van kwaliteit.

Kwantiteit controleren en handhaven
Zorgt ervoor dat de hoeveelheid van iets op een afgesproken peil blijft of komt. Signaleert afwijkingen en
neemt effectief corrigerende actie.

Naleven veiligheidseisen controleren
Beoordeelt op doortastende wijze of de veiligheidseisen in acht worden genomen. Signaleert
onvolkomenheden op objectieve wijze. Bevordert naleving door een professionele houding.
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Naleven wettelijke verplichtingen controleren
Beoordeelt op doortastende wijze of de wettelijke verplichtingen worden nagekomen. Signaleert
onvolkomenheden op objectieve wijze. Bevordert naleving door een professionele houding.

Procedures bewaken
Effectief bewaken en controleren van de naleving van formele procedures door anderen. Daarbij
anticiperend op toekomstige ontwikkelingen.

Procedures volgen
Houdt zich consequent aan de formele werkvoorschriften in het eigen werk. Houdt ruggespraak indien
afwijken nodig lijkt.

Tijd bewaken
Controleert of (deel)resultaten op tijd behaald worden en schat realistisch in wat in de resterende tijd nog
mogelijk is. Stelt bij.

Voortgang bewaken
Beoordeelt vanuit een beoogd resultaat en onderliggend plan adequaat de stand van zaken. Signaleert
afwijkingen en initieert waar nodig effectief corrigerende actie.
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Mijn best te ontwikkelen competenties voor Mechanisch operator procesindustrie
Jouw resultaten wijzen uit dat er een aantal competenties voor dit werk zijn waarop jij je verder kan ontwikkelen, je
zogenaamde ontwikkelpunten. In onderstaand overzicht zie je hier een overzicht van met daarbij enkele tips.

Doelen bereiken
Zorgt ervoor dat gestelde doelen gerealiseerd worden binnen de voorwaarden die daartoe gesteld zijn.

Ontwikkeltips
1

Reflecteer op een situatie
waarin je je doel hebt
bereikt. Hoe is je dat gelukt?
Waar zit je op een schaal
van 1 tot 10? Hoe kun je
ervoor zorgen een punt
hoger te scoren?

4

Ga na wie je opdrachtgever
is en wie nog meer
belangrijke
spelers/beslissers zijn en
check regelmatig met hen
de voortgang.

2

Ga na hoe je jezelf kunt
versterken in het bereiken
van je doelen. Zou je meer
door kunnen vragen bij een
onduidelijke doelstelling?
Zou je eerder aan de bel
kunnen trekken bij een
onrealistisch tijdpad? Zou je
strakker kunnen plannen en
organiseren? Ontbreekt het
aan drive en
doorzettingsvermogen?

3

Stel een lijstje op met
criteria die voor jou werken
als het gaat om het bereiken
van doelen. Check bij elke
nieuwe opdracht of die aan
jou criteria voldoen.

Oplossingen leveren
Komt met adequate oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen.

Ontwikkeltips
1

Breng het probleem in
kaart. Wat speelt er? Welke
kanten zitten er aan het
probleem? Waarvoor moet
een oplossing komen?
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Bedenk mogelijke
oplossingsrichtingen en
breng voor- en nadelen in
kaart.
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Mijn valkuilen voor Mechanisch operator procesindustrie
In de onderstaand overzicht worden je valkuilen weergegeven. Valkuilen zijn competenties waar je veel energie in
moet stoppen om ze tot het gewenste niveau te ontwikkelen. Je kunt je dus beter eerst richten op je
ontwikkelingsmogelijkheden. Indien je toch graag wilt kijken hoe je deze competenties kunt verbeteren, geven we
hier ook enkele tips.

Samenwerken
Draagt actief bij aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen. Deelt pro-actief informatie en zorgt voor een
goede relatie. Bevordert eendracht binnen de groep en ondersteunt anderen.

Ontwikkeltips
1

Bij samenwerken gaat het
erom meer oog te hebben
voor het gezamenlijke dan
voor het persoonlijke doel.
Neem je huidige activiteiten
onder de loep. Wat is het
gezamenlijke doel? Wat kun
je in je huidige werk anders
doen om te zorgen dat het
gezamenlijke doel wordt
bereikt?
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Onvoldoende samenwerken
heeft vaak meer te maken
met onvoldoende
bereidheid dan met een
tekort aan vaardigheden.
Herken je dat bij jezelf?
Onderzoek bij jezelf hoe dat
komt en wat je anders kunt
doen.
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Job Sheet
Fotograaf / Content specialist
Hier vind je meer informatie over het werk van een Fotograaf / Content specialist, over de competenties die
daarvoor nodig zijn en over de mate waarin jij deze competenties beheerst. Daarna volgen tips wat jij kunt doen
om (nog meer) te groeien richting de job van Fotograaf / Content specialist.

Werkbeschrijving
Vastleggen producten op de gevoelige plaat en voorzien van commerciële teksten. Trendy advies- & inspiratie
pagina's creëren, die aansluiten op onze doelgroep en interessant zijn voor SEO optimalisatie. Producten verkopen
door de USP’s uit te lichten (maar ook de minpunten te benoemen). Content schrijven en verzamelen voor online
acties en campagnes.

Mijn talenten
Jouw resultaten wijzen uit dat je een aantal talenten hebt voor dit werk. Dit zijn je huidige sterke competenties. Hier
zie je een overzicht.

Conflict hanteren
Herkent potentiële conflictsituaties en voorkomt waar mogelijk escalatie. Zorgt ervoor dat betrokkenen ‘on
speaking terms’ komen en blijven.

Flexibiliteit tonen
Laat uiteenlopende benaderingen zien teneinde effectief te blijven functioneren en de gestelde doelen te
bereiken. Stelt zich soepel op.

Middelen organiseren
Kent en verwerft de benodigde middelen. Zet deze zodanig in dat beoogde resultaten effectief worden
bereikt.

Nieuwe ideeën accepteren
Omarmt nieuwe ideeën, concepten en werkwijzen op pragmatische en realistische wijze. Blijft daarbij
kritisch.
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Onafhankelijk handelen
Handelt vanuit eigen overtuigingen en minder om anderen een plezier te doen. Blijft volhouden, ook bij
weerstand.

Relaties opbouwen met mensen
Creëert en onderhoudt effectief contacten waarbij de ander zich gemakkelijk voelt.

Voortgang bewaken
Beoordeelt vanuit een beoogd resultaat en onderliggend plan adequaat de stand van zaken. Signaleert
afwijkingen en initieert waar nodig effectief corrigerende actie.

Mijn best te ontwikkelen competenties voor Fotograaf / Content specialist
Jouw resultaten wijzen uit dat er een aantal competenties voor dit werk zijn waarop jij je verder kan ontwikkelen, je
zogenaamde ontwikkelpunten. In onderstaand overzicht zie je hier een overzicht van met daarbij enkele tips.

Breed denken
Benadert onderwerpen vanuit voldoende invalshoeken. Kan denken buiten de gebaande paden in het kader van
het zoeken naar oplossingen.

Ontwikkeltips
1

Formuleer je onderwerp in
één kernachtige zin.
Brainstorm voor jezelf en
met anderen en noteer
zoveel mogelijk aspecten die
met het onderwerp
samenhangen.
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Bedenk welke personen je
kunt raadplegen om zoveel
mogelijk kanten van het
onderwerp te belichten en
vraag hen om hun visie op
het onderwerp.
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Doelen stellen
Maakt adequate (project)voorstellen waarin doelstellingen duidelijk worden omschreven en de stappen die nodig
zijn om de doelen te bereiken duidelijk zijn aangegeven.

Ontwikkeltips
1

Ga na wat je wilt bereiken
en formuleer dit SMART:
Specifiek (maak het
concreet), Meetbaar (maak
het kwantificeerbaar),
Acceptabel (zorg voor
commitment bij
opdrachtgever en
uitvoerder), Realistisch (zorg
voor haalbaarheid),
Tijdgebonden (vermeldt
tijdslijnen).

2

Doelen zijn vaak gekoppeld
aan andere doelstellingen.
Check of ook die SMART
geformuleerd zijn. Vraag om
verduidelijking/onderneem
actie als dit niet het geval is.

4

Brainstorm met
belanghebbenden over
acties (wat), proces (hoe),
stakeholders,
randvoorwaarden, mensen,
middelen, budget, risico's,
communicatie om van de
huidige situatie naar de
gewenste eindsituatie te
komen.

5

Werk alles uit in een
project/actieplan. Leg dit ter
goedkeuring voor aan je
opdrachtgever.

3

Beschrijf concreet de
huidige situatie en de
gewenste eindsituatie
vanuit verschillende
invalshoeken. Raadpleeg
anderen als je behoefte
hebt aan meerdere
invalshoeken.

Innoveren
Komt met echt nieuwe en originele ideeën. Signaleert nieuwe benaderingen. Maakt zich los van traditionele
opvattingen.

Ontwikkeltips
1

Neem je eigen aannames en
vanzelfsprekendheden
onder de loep. Schrijf ze op
en daag ze een voor een uit.
Is dit zo? Waarom? Hoe kan
het anders? Welke nieuwe
invalshoeken ontdek je?
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Houd regelmatig nieuwe
ontwikkelingen en trends
bij. Noteer deze in een
bestandje en zet er je eigen
ideeën bij.
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Kritiek hanteren
Stelt zich open op. Gaat niet in de verdediging. Vraagt dóór indien kritiek niet duidelijk is. Laat het weten als
kritiek onterecht is.

Ontwikkeltips
1

Het is vaak even slikken om
kritiek te krijgen. Bedenk
dat als je feedback uit de
weg gaat, je je eigenwaarde
op korte termijn beschermt,
maar dat je jezelf op de
lange termijn de kans
ontneemt om bij te leren en
prestaties te verbeteren.

4

Vraag om opheldering als er
dingen niet duidelijk zijn:
'Hoe bedoel je dat?
Wanneer deed ik dat? Geef
eens een voorbeeld?'

2

Neem feedback serieus door
actief te luisteren. Luister
aandachtig en vat telkens
kort, in eigen woorden, de
essentie van de boodschap
samen ('Ik begrijp dat je het
vervelend vindt dat ik je
onderbrak tijdens de
vergadering. Daardoor had
je het gevoel dat ik je niet
serieus nam. Klopt dat?').

3

Vermijd defensief gedrag.
Defensief gedrag is bij jezelf
te herkennen aan je
openingszinnen; die
beginnen met 'ja, maar...'

Oplossingen leveren
Komt met adequate oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen.

Ontwikkeltips
1

Breng het probleem in
kaart. Wat speelt er? Welke
kanten zitten er aan het
probleem? Waarvoor moet
een oplossing komen?
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2

Bedenk mogelijke
oplossingsrichtingen en
breng voor- en nadelen in
kaart.
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Richtinggevend en coördinerend optreden
Heeft overzicht, stuurt en organiseert. Heeft brede impact, ook buiten het eigen team.

Ontwikkeltips
1

Doelstellingen geven
richting aan medewerkers.
Zorg dat je heldere
doelstellingen formuleert
met zo min mogelijk
interpretatieruimte,
bijvoorbeeld volgens het
SMART principe: specifiek,
meetbaar, acceptabel,
resultaatgericht en
tijdgebonden.

4

Maak afspraken over de
momenten waarop de
voortgang wordt besproken
en wat er gedaan moet
worden in geval van
problemen.

2

Betrek medewerkers bij het
verder concretiseren (het
'wat') van de doelstellingen.
Laat ruimte voor
aarzelingen en weerstand
zodat ze er zelf achter
kunnen staan, waardoor ze
zelf verantwoordelijkheid
nemen.

3

Neem de tijd voor
overdracht. Maak afspraken
over wat er gedaan moet
worden, wanneer de
opdracht klaar moet zijn en
welke bevoegdheden de
medewerker heeft.

Tijd organiseren
Zorgt ervoor dat in operationele plannen voldoende tijd wordt gereserveerd om optimaal resultaat te kunnen
afleveren.

Ontwikkeltips
1

Zorg dat het project voor jou
duidelijk is: wat is het doel?
Wat moet het resultaat zijn?
Welke activiteiten worden
ondernomen? Wat is de
planning?

4

Kijk terug op eerdere
projecten. Was je juist
geneigd de tijd te ruim of te
krap in te schatten? Wat
neem je mee uit eerdere
ervaringen? Wat ga je in dit
project anders doen?
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2

Bepaal per activiteit hoeveel
tijd ervoor nodig is. Schat
deze realistisch in op basis
van eigen ervaring en door
enkele medewerkers hierop
te bevragen.

3

Maak een lijstje met
onvoorziene
werkzaamheden die voor
vertraging zouden kunnen
zorgen. Schat de hoeveel
tijd in.
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Verbeeldingskracht tonen
Is in staat fantasie en niet bestaande concepten op overtuigende wijze te communiceren.

Ontwikkeltips
1

Organiseer een
brainstormsessie met
mensen met veel
verbeeldingskracht.
Formuleer een vraagstuk,
laat ideeën vrij spuien,
oordelen is verboden,
voortbouwen op elkaars
ideeën is prima. Cluster de
ideeën.

2

Wees alert op dodelijke
steken in een creatief
proces als 'is te duur', 'kost
teveel tijd', 'hebben we al
eens gedaan'. Ook bij jezelf!
Parkeer deze en spreek met
jezelf/elkaar af dat pas in
een later stadium ideeën
worden gewogen.

Mijn valkuilen voor Fotograaf / Content specialist
In de onderstaand overzicht worden je valkuilen weergegeven. Valkuilen zijn competenties waar je veel energie in
moet stoppen om ze tot het gewenste niveau te ontwikkelen. Je kunt je dus beter eerst richten op je
ontwikkelingsmogelijkheden. Indien je toch graag wilt kijken hoe je deze competenties kunt verbeteren, geven we
hier ook enkele tips.

Anderen raadplegen
Vraagt anderen om hun mening of advies. Peilt commitment en borgt besluitvorming.

Ontwikkeltips
1

Vraag anderen expliciet om
hun mening en advies.
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2

Stel vragen om erachter te
komen welke doelen je
gesprekspartner heeft en
welke argumenten daarvoor
gelden.
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Begrip tonen
Houdt rekening met gevoelens, belangen en meningen van anderen. Zorgt dat de ander dat ook als zodanig
ervaart. Stemt eigen gedrag af op de gevoelens van anderen.

Ontwikkeltips
1

Toon begrip voor je
gesprekspartner: ik begrijp
dat dit
leuk/vervelend/confrontere
nd/spannend voor je is.

Expertise delen
Laat anderen delen in opgedane deskundigheid. Doet dat schriftelijk, coachend, presenterend of door het geven
van (leer)opdrachten.

Ontwikkeltips
1

Beschrijf welke
deskundigheid je met
anderen wilt delen.

2

Treed op als coach/mentor
van een collega of als expert
bij een opdracht met als rol
om jouw kennis en ervaring
over te dragen.

Plannen
Stelt activiteiten, middelen en tijdspad realistisch en begrijpelijk op. Geeft aan hoe bijsturing kan plaatsvinden.

Ontwikkeltips
1

Plannen begint met het
formuleren van doelen.
Bepaal je doelstellingen:
wat zijn je
verantwoordelijkheden?
Wat moeten de resultaten
zijn? Wat zijn criteria
waaraan de resultaten
moeten voldoen? Welke
activiteiten en taken zijn
nodig om die resultaten te
bereiken?
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2

Stel een planning op van
activiteiten en taken, de
hoeveelheid te besteden
tijd, benodigde
hulpmiddelen, wat aan wie
gedelegeerd kan worden.
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Projecten tot resultaten leiden
Behaalt met projecten het optimale rendement binnen de grenzen van de beschikbare middelen en tijd.

Ontwikkeltips
1

Bepaal je doelstellingen:
wat is het doel van het
project? Wie is je
opdrachtgever? Wat zijn je
verantwoordelijkheden?
Wat moeten de resultaten
zijn? Wat zijn criteria
waaraan de resultaten
moeten voldoen? Wanneer
moeten de resultaten
behaald zijn? Wanneer is je
opdrachtgever tevreden?

2

Stel vast welke activiteiten,
mensen en middelen
ingezet moeten worden om
de resultaten binnen de
gestelde termijn te behalen.
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