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Gefeliciteerd
met de eerste
stap naar jouw
werk van
morgen.

Jij hebt je assessment voor loopbaanadvies ingevuld. We hebben
jouw scores vergeleken met alle kennis in het systeem. De
resultaten vertellen je niet alleen meer over wie je bent en wat je
wilt, maar ook wat je kan.
In dit rapport krijg je een overzicht van je persoonlijke
eigenschappen (Wie ben ik?), van je drijfveren en interesses (Wat
wil ik?) en van je resultaten per test (Wat kan ik?). Vervolgens
laten we zien wat dit betekent voor jouw werk (loopbaanadvies).
Je ontdekt bijvoorbeeld wat jij belangrijk vindt in je werk, wat je
graag doet en in welke rol jij jezelf graag ziet.
We geven je adviezen en doen suggesties op basis van wat jij hebt
ingevuld in de vragenlijsten. Ze zijn bedoeld om je na te laten
denken over jouw werk van morgen. Op de laatste pagina van dit
rapport lees je wat je nu verder kunt doen met jouw resultaten. In
de bijlage vind je meer uitleg en informatie over de modellen en
theorieën die gebruikt worden voor het loopbaanadvies.
Veel leesplezier!
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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?

leidinggevend

Jij geeft liever anderen de ruimte om de leiding te nemen

zelfverzekerd

Jij voelt je meer op je gemak in een vertrouwde omgeving en bent
voorzichtig in onbekende situaties

gericht op relaties

Jij bent liever zelfstandig en bewaart graag wat afstand; je neemt
ruim de tijd om nieuwe contacten te leggen

besluitvaardig

Jij bent veelal een snelle beslisser en je neemt liever risico dan
kansen te missen

analytisch

Jij begrijpt veelal moeiteloos complexe onderwerpen; je zet feiten op
een rij om een rationele beslissing te nemen

conceptueel

Jij ziet veelal het verband tussen zaken en werkt graag met abstracte
concepten; je geniet van intellectuele uitdaging

verstandig

Jij bekijkt het liefst zaken vanuit een breed perspectief; je overziet de
mogelijke consequenties

optimistisch

Jij bent veelal positief en optimistisch; je richt je eerder op kansen
dan op risico's

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

zingeving

Jij ziet je werk meestal als middel om een doel te bereiken; je staat
minder stil bij het belang van je werk

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

hiërarchie

Jij waardeert veelal een duidelijke verdeling van
verantwoordelijkheden en een bepaling van de koers door de
gezaghebbenden

fysieke werkomgeving

Jij hecht waarde aan een aantrekkelijke en functionele kantoorruimte
en werkplek

Het is niet in de
sterren om onze
bestemming te
behouden, maar
in onszelf.
Shakespeare
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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.
Redeneren met teksten (t1)
In deze test krijg je informatie in de vorm van teksten. De test meet je
vermogen om logische conclusies te trekken uit complexe informatie.
Bovendien meet de test je vermogen om relevante informatie te
vinden voor het beantwoorden van verschillende soorten vragen. Als
je hoog scoort, kun je onder druk snel complexe informatie
interpreteren en hoofd- en bijzaken scheiden.

laag

beneden gemiddeld

gemiddeld

hoog

boven gemiddeld

Je hebt deze test nauwkeurig, in een gemiddeld tempo gedaan.

Redeneren met cijfers en tabellen (t2)
In deze test krijg je informatie in de vorm van tabellen en grafieken.
De test meet je vermogen om logische conclusies te trekken uit deze
complexe informatie. Bovendien meet de test je vermogen om
relevante informatie te vinden voor het beantwoorden van
verschillende soorten vragen. Als je hoog scoort, kun je onder druk
snel complexe numerieke informatie interpreteren en hoofd- en
bijzaken scheiden.

laag

beneden gemiddeld

gemiddeld

hoog

boven gemiddeld

Je hebt deze test nauwkeurig, in een gemiddeld tempo gedaan.

Een doel is een
droom met een
deadline.
Napoleon Hill
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Patronen en verbanden herkennen (t3)
In deze test krijg je figuren te zien die op basis van regels in twee
verschillende categorieën zijn ingedeeld. Je ontdekt deze regels en
past ze toe op de nieuwe figuren om ze in de juiste categorie in te
delen. De test meet je vermogen tot logisch redeneren om tot een
algemene regel te komen. Als je hoog scoort, kun je informatie
analyseren en de 'regels' daarachter ontdekken.

laag

beneden gemiddeld

gemiddeld

hoog

boven gemiddeld

Je hebt deze test snel en met gemiddelde nauwkeurigheid gedaan.
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Loopbaanadvies

Het is nooit te laat
om te worden wat
je had kunnen zijn.
George Elliot
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Wat vind ik belangrijk?
Waarom wil je werken, waar haal jij je motivatie vandaan, waar ga je voor? In onderstaande figuur zie je wat jij
meestal het belangrijkste vindt.
Expertise
Balans
Uitdaging
Zekerheid
Ondernemerschap
Toewijding
Invloed
Onafhankelijkheid

Loopbaanankers van Schein

Eén reden om te werken springt er echt uit, jij wil het liefst werk waarin expertise belangrijk is, dat wil zeggen dat
deskundigheid, inhoud, specialisme jou aanspreken. Op de tweede plaats wil je graag werk en privé in balans

houden. En op drie staat uitdaging (complexe problemen, continue verbetering, competitie).

Leef vanuit je
verbeelding en
niet vanuit je
historie.
Stephen Covey
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Wat doe ik het liefst?
Hoe wil jij het liefst dat jouw werk eruit ziet? In onderstaande figuur zie je hoe wenselijk jij deze specifieke
kenmerken van een functie of taak vindt. Hoe groter het vlak, hoe sterker jouw voorkeur voor dit type werk.

RIASOC model van Holland

Jij lijkt op het type intellectueel. Jij geeft de voorkeur aan werk waarin je ingewikkelde problemen kan bestuderen,
onderzoeken en oplossen. Jij wil graag nieuwe dingen leren en hebt interesse in nieuwe wetenschappelijke
ontwikkelingen.
Mensen van het type Intellectueel onderzoeken en experimenteren graag en zijn in het algemeen onafhankelijk in
hun denken. Zij denken op abstract niveau en hebben meestal weinig moeite met wiskundige of natuurkundige
theorieën. Ingewikkelde formules of (statistische) berekeningen vormen geen probleem maar zijn juist een uitdaging.
Woorden die bij het type Intellectueel passen zijn kennis en nieuwsgierigheid!
Jouw drie hoogste scores intellectueel, traditioneel en sociaal geven aan dat jij graag op een onderzoekende
manier met taken en mensen omgaat.

Passende beroepen
het verwerken en analyseren van
informatie uit cijfers (bv. boekhouder of salarisadministrateur), het inzichtelijk registreren van
gegevens om overzicht te creëren (bv. systeembeheerder of archivaris).
Als je functioneert op professioneel/beleidsmatig niveau lijken passend:
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Als je functioneert op strategisch of management niveau zou kunnen passen: het inzichtelijk maken en

verantwoorden van behaalde resultaten (bv. communicatiemedewerker of vertaler), het
vertalen van een visie in lange termijn doelen en het maken van een realistisch plan van aanpak
(bv. algemeen directeur of marketing manager).
Als je functioneert op uitvoerend niveau lijkt te passen: het zelfstandig op niveau uitvoeren van

werkzaamheden (bv. vakman of productiemedewerker), het creëren van overzicht en het
maken van een planning (bv. logistiek planner of voorman).
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In welke rol zie ik mijzelf het liefst?
In onderstaande figuur staan jouw scores op de vier hoofdrollen professional, ontdekker, verkoper en manager.
Professional
Ontdekker
Manager
Verkoper

Rollen o.b.v. denkstijlen van Hermann

Jouw voorkeur lijkt uit te gaan naar de rol van professional. Voorbeeldfuncties die hierbij passen zijn

onderzoeker en expert.
De rol van verkoper spreekt jou het minst aan. Hieronder vallen bijvoorbeeld sales rep en accountmanager.

Vind een baan
die je leuk vindt
en je voegt vijf
dagen toe aan
elke week.
Jackson Brown
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Welk type organisatie spreekt mij aan?
In deze figuur zie je jouw voorkeur voor de organisatietypen. Hoe meer de punt van de ster is ingekleurd, hoe meer
jouw voorkeur uitgaat naar dit type organisatie.

Cultuur Detector Model

Passend

Je lijkt je het meest thuis te voelen in organisaties waar gezag een belangrijke factor is. In deze organisaties staat
een duidelijke hiërarchie centraal. Ze worden vastberaden en voortvarend geleid; kracht wordt gewaardeerd.
Voorbeelden hiervan zijn multinationals en banken.

Minder passend

Je lijkt je het minst thuis te voelen in organisaties waar verdraagzaamheid een belangrijke factor is. In deze
organisaties staan inlevingsvermogen, samenwerking, communicatie en verdraagzaamheid centraal; ze zijn
mensgericht. Voorbeelden hiervan zijn het onderwijs en de gezondheidzorg.

Ergens zoekt iemand precies
naar wat jij te bieden hebt.
Louise Hay
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Welke teamrol vervul ik het liefst?
Volgens de theorie is het goed wanneer teams niet te eenzijdig zijn samengesteld. Teams met mensen in
verschillende rollen functioneren beter. Voor jou is dit belangrijk wanneer je met anderen samenwerkt: wat kan jij
goed en wat kunnen anderen beter? Anders gezegd: welke rol(len) passen het best bij jou?
In onderstaande figuur zie je de negen teamrollen en daarin welke rollen wellicht het best bij jou passen. De rollen
die jouw voorkeur lijken te hebben zijn Onderzoeker, Bewaker en Doorzetter.
Onderzoeker
Bewaker
Doorzetter
Specialist
Organisator
Uitvinder
Voorzitter
Bemiddelaar
Inspirator

Rollen van Belbin

De Onderzoeker is verstandig, bedachtzaam en kritisch, wikt en weegt. Een analytisch denker.
De Bewaker heeft oog voor detail, gaat voor check-dubbelcheck en is perfectionistisch. Een kwaliteitsbewaker.
De Doorzetter is gedreven, temperamentvol en vastberaden. Een prestatiegerichte werker.

Alles wat je
irritant vindt aan
anderen, leert je
vooral veel over
jezelf.
Carl Jung
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Waar krijg ik energie van?
Mijn energiebronnen
Het lijkt erop dat je energie krijgt van werk waarbij je veel na moet denken en moet onderzoeken. Ook krijg je vast
energie van werk met een helder beleid en duidelijke richting. Misschien geldt dit ook voor werk waarin je kunt
doorgroeien.

Mijn werkstressoren
Het lijkt erop dat je stress krijgt van werk waarin je beslissingen moet beïnvloeden. Ook zou je stress kunnen krijgen
van werk waarin je regelmatig contact hebt met collega's of klanten.

Mijn persoonlijke hulpbronnen
Als je stress voelt, lijkt het erop dat je het probleem uit de weg zal gaan of wachten tot het verdwijnt. Dit is geen
goede manier om met je stress om te gaan. Het probleem wordt niet aangepakt en je legt jezelf beperkingen op. Wat
je ook zou kunnen doen is je manier van denken over de situatie veranderen. Ook ziet het ernaar uit dat je gaat
peinzen over oorzaken en fouten. Dit is geen goede manier om met je stress om te gaan. Door aan jezelf te twijfelen,
door jezelf of anderen de schuld te geven los je het probleem niet op. Wat je ook zou kunnen doen is doelgericht en
gestructureerd naar een oplossing zoeken.

De sleutel is niet om
prioriteiten aan te
brengen in je
planning, maar om
je prioriteiten te
plannen.
Stephen Covey
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Hoe nu verder?
Je hebt nu alles gelezen over jouw mogelijkheden, gedachten en voorkeuren die gebaseerd zijn op de resultaten van
het door jou ingevulde assessment voor loopbaanadvies.

Je kunt jezelf nu allerlei vragen stellen zoals:
Wat is het meest waardevolle uit het loopbaanadviesrapport voor mij?
Wat wil ik meenemen uit het rapport om de komende tijd over na te denken of aan te werken?
Wat wil ik aan het eind van de gesprekken met mijn loopbaancoach bereikt hebben om te kunnen zeggen dat ze
zinvol en nuttig waren?
Wanneer kan ik stoppen mijn loopbaancoach te zien?
Stel ik ben een jaar verder. Ik werk zoals ik dat het allerliefste doe en ik maak een video-opname van mezelf. Wat
doe ik, met wie, waar? Hoe voel ik me?
Op een schaal van 0 – 10 waarbij 0 = ‘het slechtste moment dat ik ken’ en 10 = ‘ik werk zoals ik dat het allerliefste
doe’, waar sta ik nu?
Wat zit er al in dat cijfer? Hoe is het mij gelukt al op dat cijfer te zitten?
Wat zie ik als mijn volgende stap? Hoe ziet die stap er precies uit? Wat doe ik dan anders?
Waaraan merk ik dat ik mijn doel heb bereikt? Hoe merken belangrijke anderen (mijn partner, kinderen,
vrienden, collega’s,) dat?
Hoe ga ik het vieren als ik mijn doel heb bereikt?
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Achtergrondinformatie
over de modellen
waarop jouw rapport is
gebaseerd.
Hier vind je uitleg over de achterliggende theorie en modellen over
loopbaanontwikkeling die in dit rapport gebruikt worden voor jouw adviezen.
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Wat vind ik belangrijk?
Werk is voor de meeste mensen veel meer dan een manier om in hun levensonderhoud te voorzien. Hoewel geld
verdienen voor veel mensen belangrijk is, kun je dat op verschillende manieren doen.
Als je aan iemand de vraag stelt: Waarom doe je dat werk? krijg je
vaak te horen wat de persoon er mee wil bereiken. We hebben het
dan over waarden. Een waarde is datgene dat mensen willen
bereiken. Het is waardoor ze gedreven worden, waar ze 'voor gaan'.

Kennis
Vaardigheden

Waarden zijn niet zonder meer zichtbaar in het gedrag van mensen:
ze liggen 'onder de oppervlakte'. In de figuur is dat weergegeven als

Waarden, normen, motieven
Persoonlijke eigenschappen
Zelfconcept, identiteit

een ijsberg. Zichtbaar gedrag bevindt zich boven water. Onder water
zien we motieven, normen en waarden, persoonlijke kenmerken en
uiteindelijk je zelfconcept, je identiteit. Er zijn verschillende
manieren om een doel te bereiken. Welke manieren toegestaan of

wenselijk zijn, wordt bepaald door iemands normen. Welk gedrag is wel en welk gedrag is niet aanvaardbaar. Veel
mensen zullen liegen of stelen afkeuren als manier om je doel te bereiken. Samenwerken met anderen en je
inspannen daarentegen zijn wel acceptabel.

In dit hoofdstuk wordt een model gehanteerd met acht waarden. De definities zijn:
Uitdaging

Complexe problemen, continue verbetering, competitie

Invloed

Resultaatgerichtheid, sturen van mensen/middelen/situaties

Ondernemerschap

Realisatie, nieuwe oplossingen, eigendom, welvaart

Onafhankelijkheid

Vrijheid, zelf richting bepalen, zelfstandigheid

Balans

Innerlijke rust, werk/privé, zinvol werk

Toewijding

Dienstverlening, idealisme, steun van/aan anderen, rechtvaardigheid

Zekerheid

Veiligheid, voorspelbaarheid, regels, duidelijke verwachtingen

Expertise

Deskundigheid, inhoud, specialisme
Naar Schein: Loopbaanankers
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Dit model, weergegeven als bollen in een cirkel, geeft ook aan of je meer prestatie-gericht (taak) dan wel relatiegericht (mens) bent en of jouw oriëntatie meer extern (klanten, markt) dan wel intern (eigen organisatie) is.
In onderstaande figuur zie je jouw waarden weergegeven. Hoe groter de bol, hoe belangrijker die waarde voor jou
lijkt te zijn in je werk.

INTERN

PRESTATIE

RELATIE

EXTERN

Redenen om te werken die je minder belangrijk lijkt te vinden zijn onafhankelijkheid en invloed. Dat wil zeggen dat
volledige onafhankelijkheid geen hoofdreden voor je is. Ook sterke controle over je omgeving uitoefenen is van
minder betekenis voor jou. Op dit moment lijkt toewijding ook niet zo bepalend te zijn.
Eén reden om te werken springt er echt uit, jij wil het liefst werk waarin expertise belangrijk is, dat wil zeggen dat
deskundigheid, inhoud, specialisme jou aanspreken. Op de tweede plaats wil je graag werk en privé in balans

houden. En op drie staat uitdaging (complexe problemen, continue verbetering, competitie). Je richt je het liefst
intern, op je eigen organisatie en minder op de buitenwereld. Daarnaast lijkt de relatie, het omgaan met mensen, je
meer aan te spreken dan het leveren van een prestatie.
Wat je nu kunt doen is nadenken over deze uitkomsten. Herken je jezelf in dit beeld? In welke mate is je huidige
situatie in overeenstemming met wat je werkelijk wilt bereiken? Heb je inderdaad de ruimte om uit te blinken in je
vak, een balans te vinden tussen werk en privé en om aan moeilijke uitdagende doelen te werken?
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Wat doe ik het liefst?
De inhoud van werk kan sterk variëren. In sommige functies doe je vaak hetzelfde, in andere steeds weer iets
nieuws. Bij sommige werkzaamheden hoef je nauwelijks na te denken, in andere functies is dat nou juist de kern.
Er zijn diverse systemen bedacht waarmee je functies kunt indelen. Een van de bekendste is het RIASOC model van
J.L. Holland (1985). Hij ordent beroepen met behulp van zes kenmerken. Deze kenmerken staan in de tabel:
Holland
kenmerk

vaardigheden

waarden

eigenschappen

vermijdt

Realistisch

technisch inzicht

productiviteit, concreet

handig

interactie

Intellectueel

analytisch vermogen

kennis, leren

nieuwsgierig

verkopen

Artistiek

artistieke aanleg

originaliteit, schoonheid

creatief

regels

Sociaal

contactuele vaardigheden

hulpvaardigheid, begrip

empatisch

techniek

Ondernemend

overtuigingskracht

succes, invloed

dominant

complexiteit

Traditioneel

administratie &
organisatie

orde, betrouwbaarheid

accuraat

onduidelijkheid

In de figuur op de volgende pagina staat een zeshoek. Dit is een afbeelding van het Holland model en geeft de door
jou gewenste kenmerken weer in een functie of in taken. Jouw positie is weergegeven door de gekleurde vlakken.
Hoe groter het vlak hoe sterker jouw voorkeur voor werk met dat kenmerk.
Jij lijkt op het type intellectueel. Jij geeft de voorkeur aan werk waarin je ingewikkelde problemen kan bestuderen,
onderzoeken en oplossen. Jij wil graag nieuwe dingen leren en hebt interesse in nieuwe wetenschappelijke
ontwikkelingen.
Mensen van het type Intellectueel onderzoeken en experimenteren graag en zijn in het algemeen onafhankelijk in
hun denken. Zij denken op abstract niveau en hebben meestal weinig moeite met wiskundige of natuurkundige
theorieën. Ingewikkelde formules of (statistische) berekeningen vormen geen probleem maar zijn juist een uitdaging.
Woorden die bij het type Intellectueel passen zijn kennis en nieuwsgierigheid!
Jouw drie hoogste scores intellectueel, traditioneel en sociaal geven aan dat jij graag op een onderzoekende
manier met taken en mensen omgaat. Deze eigenschappen leiden ertoe dat sommige beroepen beter bij jou passen
en andere minder.

Iemand die zijn privileges waardeert boven zijn
principes verliest beide snel.
Eisenhower
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Passende kerntaken
Beroepen of functies bestaan meestal uit drie tot zes kerntaken.
Niveau

Kerntaken en voorbeeldfuncties

professioneel / beleidsmatig

het verwerken en analyseren van informatie uit cijfers (bv. boekhouder of
salarisadministrateur), het inzichtelijk registreren van gegevens om overzicht te
creëren (bv. systeembeheerder of archivaris).

strategisch / management

het inzichtelijk maken en verantwoorden van behaalde resultaten (bv.
communicatiemedewerker of vertaler), het vertalen van een visie in lange
termijn doelen en het maken van een realistisch plan van aanpak (bv. algemeen
directeur of marketing manager).

uitvoerend

het zelfstandig op niveau uitvoeren van werkzaamheden (bv. vakman of
productiemedewerker), het creëren van overzicht en het maken van een
planning (bv. logistiek planner of voorman).
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In welke rol zie ik mijzelf het liefst?
De manier waarop je denkt, je denkstijl, beïnvloedt het gedrag dat je vertoont. Je gedrag kun je vervolgens weer
vertalen naar rollen die je vervult. Dit hoofdstuk geeft informatie over jouw denkstijl(en) en rollen.
Je denkstijl heeft een directe relatie met de structuur van je brein. Je hersenen hebben een linker- en een
rechterhelft èn een onder- en een bovenhelft. Samen vormen zij de vier kwadranten van je hersenen. Ned Hermann
heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de werking van de vier hersenkwadranten. De kwadranten hangen samen met
denkstijlen. Bij de linkerhersenhelft speelt de ratio een belangrijke rol en bij de rechterhersenhelft juist de emotie. De
onderhelft van de hersenen wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en instinct, terwijl de bovenhelft wordt
gekenmerkt door onafhankelijkheid en verstand. Ieder mens heeft alle denkstijlen in zich, en een natuurlijke voorkeur
voor één bepaalde denkstijl die doorgaans de boventoon voert en bepaalt hoe je denkt en handelt. Onderstaand
schema van het brein geeft de verschillende kenmerken per denkstijl weer. De denkstijlen worden beschreven aan de
hand van vier rollen.

Professional Als deze denkstijl of rol je voorkeur heeft

Ontdekker Als deze denkstijl of rol je voorkeur heeft,

kom je onafhankelijk en rationeel tot oordelen. Je bent

denk je speels, snel en buiten gestelde kaders. Je hebt

kritisch. Je wilt de beste zijn in je vak; kwaliteit leveren is

verbeeldingskracht en valt op door een gepassioneerde,

je topprioriteit. Je kunt ook perfectionistisch en

optimistische, soms ook naïeve stijl. Je onderscheidt je

autoritair overkomen: jij weet het immers het beste!

door anders te zijn. Je vraagt je altijd af wat er anders en

Verkopen is niet je sterkste kant: een goed idee of

beter kan. Je raakt snel verveeld door routine en hebt

product verkoopt zichzelf wel.

weinig aandacht voor details.

logisch redeneren
analyseren
feiten gebaseerd
perfectionistisch
ordelijk
formaliseren
planmatig
detaillistisch

creatief
intuïtief
integraal
beziet het geheel
mensgericht
empathie
bewegelijk
emotioneel

Manager Je houdt het overzicht en de touwtjes in

Verkoper Jij begrijpt de behoeften van anderen. Als

handen. Je structureert werk tot een vlekkeloos

anderen het naar hun zin hebben, heb jij dat ook.

verlopend geheel, waar iedereen zijn taken en

Verkoop betekent aansluiten bij de behoeften van de

bevoegdheden kent. Je hebt

klant en zoeken naar win-win situaties. Je bent loyaal,

verantwoordelijkheidsgevoel, bent loyaal en integer.

flexibel en enthousiast. Je hebt moeite met conflicten en

Wanneer veranderingen zich voordoen, ben je soms

vermijdt het liefst impopulaire beslissingen.

onzeker.
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In onderstaande figuur staan jouw posities op deze vier denkstijlen of hoofdrollen.

Jouw voorkeur lijkt uit te gaan naar de rol van professional. De rol van verkoper spreekt jou het minst aan. In de
figuur zie je bij elke hoofdrol twee voorbeeldfuncties staan. Daar tussenin staan 'tussenvormen' met kenmerken van
beide aangrenzende hoofdrollen.
De cirkel in het plaatje geeft aan welke rol je het best lijkt te passen én hoe sterk die voorkeur is. Hoe verder van het
centrum, hoe sterker je voorkeur voor die rol.
Nu je dit ziet, denk eens na over je huidige (of vroegere) rol en de rol die je lijkt te ambiëren. Is er overeenstemming?
Wat zijn de verschillen? Wat valt je nog meer op?
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Welk type organisatie spreekt mij aan?
In dit hoofdstuk gaat het over het type organisatie dat het beste bij je lijkt te passen. Organisaties kunnen op
verschillende manieren beschreven worden. In dit hoofdstuk hanteren we het Cultuur Detector Model.
Het Cultuur Detector Model is ontwikkeld door cut-e op basis van een internationaal onderzoek in 2002-2004. Het
model heeft tot doel de waarden, motieven en interesses te meten die voor jou belangrijk zijn in je werk. Dit helpt je
in kaart te brengen in welk type organisatie, afdeling of team jij je het beste thuis voelt.

De 6 factoren van het Cultuur Detector Model
Cultuur factor

Je waardeert:

Gezag

autoriteit, kracht, besluitvaardigheid, respect en alertheid

Prestatie

vooruitgang, ondernemerschap, ambitie, succes, resultaat,

Comfort

zekerheid, betrouwbaarheid, duidelijke planning en organisatie

Onafhankelijkheid

analyse, innovatie, inspiratie, creativiteit, vrijheid

Verdraagzaamheid

mensgerichtheid, empathie, samenwerking, tolerantie

Traditie

binding, dienstbaarheid, veiligheid, trots, tradities

Hoe kan het Cultuur Detector Model je helpen?
Je huidige werksituatie in kaart brengen.
Door in te schatten wat de cultuur binnen je eigen team, afdeling of organisatie is en die te vergelijken met je eigen
waarden beoordeel je in hoeverre deze cultuur al dan niet bij je past. Als je tot de conclusie komt dat er verschillen
zijn kun je je afvragen hoe erg je dat vindt en in hoeverre er mogelijkheden zijn om die te compenseren of te
beïnvloeden.
Inschatten van een nieuwe werkomgeving.
Informatie in de (social) media, in advertenties, op sites, blogs, in persoonlijke contacten en gesprekken kunnen je
helpen een inschatting te maken van de cultuur van een organisatie, een afdeling of een team. Vervolgens kun je
inschatten in hoeverre jij je in het nieuwe team, de afdeling of de organisatie thuis zult voelen.

Talent bepaalt wat je zou
kunnen. Motivatie bepaalt
wat je doet. Instelling
bepaalt hoe goed je het
doet.
Lou Holtz
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In deze figuur zie je jouw voorkeur voor de organisatietypen. Hoe meer de punt van de ster is ingekleurd, hoe meer
jouw voorkeur uitgaat naar dit type organisatie.

Passend
Je lijkt je het meest thuis te voelen in organisaties waar gezag een belangrijke factor is. In deze organisaties staat
een duidelijke hiërarchie centraal. Ze worden vastberaden en voortvarend geleid; kracht wordt gewaardeerd.
Voorbeelden hiervan zijn multinationals en banken.

Minder passend
Je lijkt je het minst thuis te voelen in organisaties waar verdraagzaamheid een belangrijke factor is. In deze
organisaties staan inlevingsvermogen, samenwerking, communicatie en verdraagzaamheid centraal; ze zijn
mensgericht. Voorbeelden hiervan zijn het onderwijs en de gezondheidzorg.
Nu je jouw resultaten ziet, denk eens na over je huidige organisatie, afdeling, team of de werkomgeving die je
ambieert. Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? Hoe groot zijn die? Zijn ze te compenseren of te
beïnvloeden? Wat valt je nog meer op?
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Welke teamrol vervul ik het liefst?
Belbin is een bekende auteur over de samenstelling van teams. Samenwerking wordt bevorderd door een optimale
samenstelling van het team. Wil een team optimaal functioneren, moeten verschillende (informele) rollen vervuld
zijn.
Teamrollen beschrijven het gedrag in het omgaan met werk en collega’s. De rollen vullen elkaar aan en versterken
elkaar maar ze kunnen ook tegenstrijdig zijn en rivaliseren. In de praktijk hebben we allemaal twee à drie teamrollen
die ons goed passen, een paar die we met wat goede wil een tijdje kunnen opbrengen, en een aantal die ons echt niet
liggen of die zelfs ronduit tegen onze natuur ingaan.
Er worden negen rollen onderscheiden met voor iedere rol sterke en zwakke kanten.
Rol

+ Sterke kant

- Zwakke kant

Voorzitter
(Co-ordinator)

Legt uit wat de bedoeling is, vat samen
wat iedereen wil en kan taken goed
verdelen. Een coördinator.

Heeft iets manipulerends. Delegeert zijn
eigen werk.

Organisator
(Implementer)

Is praktisch en nuchter, ordelijk en
gericht op taken. Een harde werker.

Te praktisch en behoudend als het
directe nut van iets nieuws niet meteen
duidelijk is.

Uitvinder
(Plant)

Is origineel, een bedenker, vaak wat
teruggetrokken, een vrije geest. Een
creatieve denker.

Lijkt verstrooid, is niet altijd praktisch en
mist soms de aansluiting met wat de
omgeving van hem vraagt.

Onderzoeker
(Monitor evaluator)

Is verstandig, bedachtzaam en kritisch,
wikt en weegt. Een analytisch denker.

Kan erg lang wikken en wegen waardoor
hij de voortgang kan belemmeren.

Specialist
(Specialist)

Weet veel van weinig, is deskundig op
een bepaald gebied. Een stille eenling.

Zijn inbreng is beperkt tot een klein
gebied. Blijft te lang stilstaan bij details.
Geen oog voor het grote geheel.

Inspirator
(Resource investigator)

Is vrolijk, enthousiast, avontuurlijk en
ruimdenkend. Een extraverte netwerker.

Snel verveeld en nonchalant als het
nieuwe eraf is.

Doorzetter
(Shaper)

Is gedreven, temperamentvol en
vastberaden. Een prestatiegerichte
werker.

Kan driftig reageren en snel
geëmotioneerd en ongedurig zijn. Kan
over mensen heen walsen.

Bemiddelaar
(Teamworker)

Is behulpzaam, meegaand, en gevoelig
voor sfeer. Zoekt naar eensgezindheid.

Besluiteloos in moeilijke situaties. Laat
zich gemakkelijk beïnvloeden. Moeite
met conflicten.

Bewaker
(Completer finisher)

Heeft oog voor detail, gaat voor checkdubbelcheck en is perfectionistisch. Een
kwaliteitsbewaker.

Kan overbezorgd zijn. Laat moeilijk iets
aan een ander over.
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Volgens de theorie is het goed wanneer teams niet te eenzijdig zijn samengesteld. Teams waarin meerdere van
bovenstaande rollen door mensen worden vervuld, functioneren beter. Voor jou is dit belangrijk wanneer je met
anderen samenwerkt: wat kan jij goed en wat kunnen anderen beter? Anders gezegd: welke rol(len) passen het best
bij jou?
Bemiddelaar
Bewaker

Doorzetter
Inspirator

Voorzitter

Organisator

Specialist
Uitvinder

Voorkeur
Beperkte voorkeur

Onderzoeker

Geen voorkeur

In het plaatje zie je de negen teamrollen en daarin welke rollen wellicht het best bij jou passen. De kleuren geven aan
welke rollen jouw voorkeur lijken te hebben, welke rollen in mindere mate je voorkeur hebben en welke rollen niet
jouw voorkeur hebben. De rollen die jouw voorkeur lijken te hebben zijn Onderzoeker, Bewaker en

Doorzetter.
De Onderzoeker is verstandig, bedachtzaam en kritisch, wikt en weegt. Een analytisch denker.
De Bewaker heeft oog voor detail, gaat voor check-dubbelcheck en is perfectionistisch. Een kwaliteitsbewaker.
De Doorzetter is gedreven, temperamentvol en vastberaden. Een prestatiegerichte werker.
Hoe helpt het jou? Inzicht in je teamrollen helpt je om je (nieuwe) werksituatie in kaart te brengen.
Welke rollen vervul ik nu? Welke heb ik in het verleden vervuld?
Welke rollen gaan mij goed af? Welke minder?
Herken ik mij in bovenstaand plaatje? Herken ik de sterke en zwakke kanten?
Hoe kan ik de rollen die mij het meest liggen vaker inzetten?
Waar moet ik dan wel op letten?
Hoe ga ik om met de rollen die mij minder of helemaal niet liggen? Kan ik die loslaten en/of overdragen aan
iemand anders?
Kan ik in een (nieuwe) werkomgeving de rollen die mij het meest liggen voldoende inzetten?
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Waar krijg ik energie van?
In dit hoofdstuk gaat het over wat je energie geeft en wat je energie kost in in je werk. Als je werk je energie geeft,
ben je bevlogen en werk je met passie. Als werk je energie kost kun je stress ervaren. Op termijn kun je zelfs een
burnout ontwikkelen. Dit hoofdstuk geeft inzicht in drie aspecten die te maken hebben met je persoonlijke
energiehuishouding: energiebronnen, werkstressoren en persoonlijke hulpbronnen.
Energiebronnen zijn die aspecten van je werk die je energie geven, waardoor je bevlogen raakt en helemaal in je
werk opgaat. Een energiebron is bijvoorbeeld uitdagend werk of een goede samenwerking. Energiebronnen
verschillen van persoon tot persoon. Wat geeft jou energie? Ga jij enthousiast aan de slag als duidelijk is wat je
precies moet doen of ga jij juist helemaal op in je werk als je je werk helemaal zelf kunt indelen?
Werkstressoren ontstaan als je je niet meer in staat voelt om te beantwoorden aan de eisen die in je werk aan je
gesteld worden. Stress gaat gepaard met gevoelens en lichamelijke reacties. Op zichzelf is daar niets mis mee. Sterker
nog, om goed te kunnen presteren heb je een bepaalde hoeveelheid stress zelfs nodig. Een probleem is het pas als
deze opgewonden en geactiveerde toestand vaak en/of langdurig optreedt en er onvoldoende ruimte is om je te
ontspannen en te herstellen. Ook werkstressoren verschillen van persoon tot persoon. De een vindt het niet erg of
juist prettig om steeds nieuwe en gevarieerde taken te krijgen, de ander krijgt daar juist veel stress van.
Persoonlijke hulpbronnen zijn energiebronnen die als het ware binnen jezelf aanwezig zijn. Het zijn de
eigenschappen die jij inzet als je stress ervaart. Je copingstijl is de manier waarop je met stress omgaat. Pak je het
probleem actief aan of vermijd je het juist? Ga je piekeren of zoek je steun? Het is bewezen dat mensen met een
effectieve copingstijl minder stress ervaren en minder kans hebben op lichamelijke en psychische klachten. Ze voelen
zich prettiger, zelfverzekerder, zijn gemakkelijker in contacten met anderen.

Uiteindelijk gaat
het erom jezelf
te zijn, daar heeft
de ander het
meeste aan.
Philip Freriks
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Mijn energiebronnen
Het lijkt erop dat je energie krijgt van werk waarbij je veel na moet denken en moet onderzoeken. Ook krijg je vast
energie van werk met een helder beleid en duidelijke richting. Misschien geldt dit ook voor werk waarin je kunt
doorgroeien.

Mijn werkstressoren
Het lijkt erop dat je stress krijgt van werk waarin je beslissingen moet beïnvloeden. Ook zou je stress kunnen krijgen
van werk waarin je regelmatig contact hebt met collega's of klanten.

Mijn persoonlijke hulpbronnen
Als je stress voelt, lijkt het erop dat je het probleem uit de weg zal gaan of wachten tot het verdwijnt. Dit is geen
goede manier om met je stress om te gaan. Het probleem wordt niet aangepakt en je legt jezelf beperkingen op. Wat
je ook zou kunnen doen is je manier van denken over de situatie veranderen. Ook ziet het ernaar uit dat je gaat
peinzen over oorzaken en fouten. Dit is geen goede manier om met je stress om te gaan. Door aan jezelf te twijfelen,
door jezelf of anderen de schuld te geven los je het probleem niet op. Wat je ook zou kunnen doen is doelgericht en
gestructureerd naar een oplossing zoeken.
Dit helpt je om je huidige of een nieuwe werksituatie in kaart te brengen.
Waar moet een (nieuwe) werkomgeving aan voldoen voor mij? Bevordert mijn werksituatie mijn welzijn en
gezondheid? Of is die juist belemmerend? Wat kan ik doen om dit te veranderen?
Wat geeft mij energie? Zit dat voldoende in mijn huidige werk of in een nieuwe werkomgeving? Welke
energiebronnen kan ik nog meer aanboren?
Wat doe ik als ik stress ervaar? Wat is effectief en wat niet? Hoe kan ik effectiever zijn?
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