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Inleiding 
 
Dit rapport heeft als doel om je inzicht te geven in je kwaliteiten en om je ontwikkelpunten in kaart te
brengen. Hiervoor heb je enkele tests en vragenlijsten gemaakt. De resultaten hiervan worden beschreven
in dit rapport. Op de laatste bladzijde wordt aangegeven welke tests en vragenlijsten je hebt gemaakt en
met welke normgroep jouw resultaten vergeleken zijn. Een normgroep is een groep personen waarvan de
testresultaten bekend zijn en waarmee scores worden vergeleken om betekenis aan je scores te kunnen
geven (zijn ze hoog of laag?). Het rapport is op de volgende manier opgebouwd: 
 
Overzicht 
Het rapport start met een overzicht van je scores, met een uitleg wat je scores betekenen. Daarna volgt per
onderdeel nadere uitleg. 
 
Cognitieve capaciteiten 
Cognitieve capaciteiten bepalen hoe snel of gemakkelijk je iets leert en begrijpt. Met de resultaten uit de
capaciteitentest is inzicht te verkrijgen in iemands werk- en denkniveau. 
 
Drijfveren 
Drijfveren geven inzicht in wat je leuk en belangrijk vindt in het werk. Meestal is er sprake van een behoefte
die je hebt, waardoor je wordt gemotiveerd en wordt aangezet tot actie. Dit bepaalt mede het gedrag dat
je laat zien. 
 
Leervermogen 
Op grond van de vragenlijsten die je hebt ingevuld en de capaciteitentest die je hebt gemaakt hebben we
een inschatting gemaakt van jouw leervermogen. Als je over leervermogen beschikt, ben je in staat om
kennis te verwerven en deze in nieuwe situaties toe te passen. 
 
Omgaan met veranderingen 
De vragenlijst Omgaan met veranderingen probeert een indruk te krijgen van hoe je staat tegenover
veranderingen en hoe je omgaat met veranderingen. 
 
Competenties: Jouw kracht 
Op basis van de persoonlijkheidsvragenlijst (en eventueel de capaciteitentest) is een inschatting gemaakt
van je competenties. Onder een competentie wordt verstaan: effectief resultaatgericht gedrag waarmee
werkdoelen bereikt kunnen worden. Je competenties zijn onderverdeeld in krachtvelden en worden per
krachtveld beschreven. Per competentie wordt aangegeven welke score je hebt behaald en wordt
beschreven welke kenmerken daarmee te maken hebben. Zo kun je zien waar jouw kracht ligt. 
 
Ontwikkeltips 
Als er ontwikkelpunten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, geven we aan in hoeverre deze
ontwikkelbaar zijn en geven we een aantal tips hoe deze te verbeteren zijn. 
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Interpretatie van de scores 
 
Capaciteiten 

 
Toelichting: Competenties - Jouw kracht 

 
Overige onderdelen 
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Algemene cognitieve capaciteiten 1 2 3 4 5

 Verbale capaciteiten 1 2 3 4 5

 Cijfermatige capaciteiten 1 2 3 4 5

 Figurale capaciteiten 1 2 3 4 5

Leercapaciteit 1 2 3 4 5

Eigenschap Innovatief 1 2 3 4

Eigenschap Gestructureerd 1 2 3 4

Drijfveer Carrière 1 2 3 4

Drijfveer Leren 1 2 3 4

Eigenschap Belangstellend 1 2 3 4

 
Overzicht 
 
Capaciteiten 

 
Leervermogen 
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Optimisme en vertrouwen 1 2 3 4

Gevoel van controle 1 2 3 4

Open staan voor veranderingen 1 2 3 4

Openstaan voor leren 1 2 3 4

Expertise 1 2 3 4

Probleemoriëntatie 1 2 3 4

Visie 1 2 3 4

Mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid 1 2 3 4

Schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid 1 2 3 4

Probleemanalyse 1 2 3 4

Prestatiemotivatie 1 2 3 4

Initiatief 1 2 3 4

Plannen en organiseren 1 2 3 4

 
Omgaan met veranderingen 

 
Competenties - Denkkracht 

 
Competenties - Slagkracht 
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Overtuigingskracht 1 2 3 4

Ontwikkelen van anderen 1 2 3 4

Leiderschap 1 2 3 4

Relatiebeheer 1 2 3 4

Omgevingsbewustzijn 1 2 3 4

Klantgerichtheid 1 2 3 4

Samenwerken 1 2 3 4

Inlevingsvermogen 1 2 3 4

Organisatiecommitment 1 2 3 4

Zelfvertrouwen 1 2 3 4

Flexibiliteit 1 2 3 4

Zelfbeheersing 1 2 3 4

 
Competenties - Stuurkracht 

 
Competenties - Sociale kracht 

 
Competenties - Persoonlijke kracht 
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Zingeving 1 2 3 4

Helpen 1 2 3 4

Carrière 1 2 3 4

Samenwerken 1 2 3 4

Invloed 1 2 3 4

Materiële beloning 1 2 3 4

Waardering 1 2 3 4

Leren 1 2 3 4

Sensatie 1 2 3 4

Perfectie 1 2 3 4

Competitie 1 2 3 4

Aanzien 1 2 3 4

 
Drijfveren 
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Z-score

-2,07
betrouwbaarheidsinterval

1 10
DecielDeciel

11

1 5
Ver beneden - gemiddeldVer beneden - gemiddeld

 Verbale capaciteiten 1 2 3 4 5

 
Toelichting: Cognitieve capaciteiten 
 
Op grond van je resultaten op de cognitieve capaciteitentest is je werk- en denkniveau onderzocht.
Daarvoor zijn je scores vergeleken met een normgroep. Op de laatste bladzij van het rapport kun je zien
welke normgroep gebruikt is. 
 
Algemene cognitieve capaciteiten

 
Algemene cognitieve capaciteiten  
Je hebt verschillende cognitieve tests gemaakt. Samen geven die een beeld van jouw algemene cognitieve
capaciteiten, dat wil zeggen je werk- en denkniveau. Je testscores zijn vergeleken met de scores van
mensen met de opleidingsachtergrond HBO. In vergelijking hiermee zijn je cognitieve capaciteiten ver
benedengemiddeld. Waarschijnlijk heb je er moeite mee om iets snel te begrijpen of om nieuwe dingen te
leren. 
 
 
 

 
 
 
Verbale capaciteiten  
Verbale capaciteiten hebben te maken met woorden en taal. Als je verbaal vaardig bent, begrijp je meestal
goed wat er in een tekst, document of boek staat. Ook ben je dan in staat om zelf woorden op een juiste
manier te gebruiken. Hierdoor kun je helder schrijven en je in gesprekken duidelijk uiten. Jouw verbale
capaciteiten komen uit de test als ver benedengemiddeld naar voren.
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 Cijfermatige capaciteiten 1 2 3 4 5

 Figurale capaciteiten 1 2 3 4 5

 
 
 

 
 
 
Cijfermatige capaciteiten  
Als je over cijfermatig inzicht beschikt, kun je omgaan met informatie die op cijfers en getallen is gebaseerd.
Dit heb je bijvoorbeeld nodig wanneer je berekeningen maakt voor de hoeveelheid te gebruiken
materialen. Maar ook voor het opstellen van een begroting of contract moet je kunnen rekenen. Jouw
cijfermatige capaciteiten zijn ver benedengemiddeld ontwikkeld.
 
 
 

 
 
 
Figurale capaciteiten  
Bij figurale capaciteiten gaat het er om of je informatie in de vorm van tekeningen of driedimensionale
figuren op een goede manier kunt gebruiken. Dit heb je bijvoorbeeld nodig bij het lezen van
bouwtekeningen, het maken van stroomschema's en het ontwerpen van schaalmodellen. Jouw capaciteiten
op dit vlak zijn ver benedengemiddeld.
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ZingevingZingeving
Sterkste drijfverenSterkste drijfveren

 
Toelichting: Drijfveren 
 
Een drijfveer zegt iets over wat iemand wil bereiken. Meestal is er sprake van een behoefte die iemand
heeft, waardoor hij of zij wordt gemotiveerd en wordt aangezet tot actie. Dit bepaalt mede het gedrag dat
hij of zij laat zien. Daarom is het belangrijk te weten welke aspecten een persoon sterk of juist minder sterk
nastreeft. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van je sterkste en zwakste drijfveren. 
 
Sterkste Drijfveren 

 
 
 
Zingeving 
Zingeving vormt een sterke drijfveer voor jou. Op basis van je antwoorden in de vragenlijst, wordt verwacht
dat je graag een bijdrage wil leveren aan de maatschappij. Je voelt de behoefte om iets te betekenen voor
de samenleving. Vermoedelijk hecht je erg aan je eigen normen en waarden. Je laat je leiden door jouw
persoonlijke idealen en draagt deze uit. Een nadeel kan zijn dat je zó sterk overtuigd raakt van je gelijk, dat
je niet meer open staat voor een afwijkende mening. Hierdoor kunnen anderen het gevoel krijgen dat je
hun niet accepteert. Het lijkt erop dat je vooral op je plek bent in een werkomgeving waarin je zinvol werk
kan doen en collega's hebt die op dezelfde wijze naar de wereld kijken.
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HelpenHelpen
Sterkste drijfverenSterkste drijfveren

AanzienAanzien
Minst sterke drijfverenMinst sterke drijfveren

 
 
 
Helpen 
Helpen is een belangrijke drijfveer voor jou. Waarschijnlijk vind je het fijn door anderen gerespecteerd en
gewaardeerd te worden. Je vindt het fijn om het gevoel te hebben dat anderen je nodig hebben. Je helpt
anderen en maakt daarbij gebruik van je talenten, ervaring en kennis. Jouw valkuil kan echter zijn dat je je
eigen belangen soms vergeet. Wanneer je teveel tijd en energie in anderen steekt, kan dit ten koste gaan
van jezelf. Misschien bied je ook wel eens hulp aan mensen die niet geholpen willen worden. Dat kan dan
bemoeizuchtig overkomen. Verwacht wordt dat ondersteunende of begeleidende taken goed bij je passen.
 
Zwakste Drijfveren 

 
 
 
Aanzien 
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CompetitieCompetitie
Minst sterke drijfverenMinst sterke drijfveren

Aanzien hebben lijk je niet zo belangrijk te vinden. Wellicht wil je je niet van anderen onderscheiden of
betekent het niet veel voor je om in hun ogen belangrijk te zijn. Je zult niet alleen maar dingen doen omdat
je verwacht dat dit respect, bewondering of ontzag van anderen oplevert. Waarschijnlijk ben je bescheiden.
Je zult niet snel de aandacht vestigen op wie je bent en wat je kunt. Je valkuil kan zijn dat je prestaties
minder zichtbaar voor anderen zijn en je daardoor niet de waardering krijgt die je verdient. Wanneer het in
je werk belangrijk is dat je op de voorgrond treedt, kan jouw lage behoefte aan aanzien nadelig zijn.

 
 
 
Competitie 
Uit de vragenlijst blijkt dat je de competitie met anderen niet opzoekt. Je vindt het niet zo nodig om jezelf
te bewijzen. In het werk ben je niet bezig om met anderen te concurreren en om te proberen hun
prestaties te overtreffen. Waarschijnlijk is het voor jou niet zo belangrijk om door anderen ergens als beste
in te worden gezien. Een positief effect hiervan is, dat jouw niet-competitieve instelling een prettige
werksfeer onder collega's kan bevorderen. Een negatief effect kan echter zijn dat als je de competitie
vermijdt, dit ook ten koste kan gaan van je productiviteit of dat je je niet prettig voelt als er veel met elkaar
geconcurreerd wordt. Het lijkt erop dat je vooral goed kan functioneren in een organisatie, waarin er
weinig competitie tussen collega's gevoerd wordt.
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Optimisme en vertrouwen 1 2 3 4

Open staan voor veranderingen 1 2 3 4

Gevoel van controle 1 2 3 4

Openstaan voor leren 1 2 3 4

 
Toelichting: Omgaan met veranderingen 
 
De resultaten uit de vragenlijst naar verandervermogen worden hieronder beschreven. Als iemand over
verandervermogen beschikt, kost het hem of haar weinig moeite om aan nieuwe situaties te wennen. Uit
de resultaten kan natuurlijk ook komen dat het nog moeite kost om zich in nieuwe situaties een weg te
vinden. Bij het omgaan met veranderingen is een viertal aspecten van belang. 

 
Volgens jouw antwoorden op de vragenlijst zijn optimisme en vertrouwen op jou van toepassing. Jij hebt
meestal een positieve kijk op de dingen en ziet nieuwe of moeilijke taken als een uitdaging. Je hebt over het
algemeen vertrouwen in jezelf en in de resultaten van jouw handelen. Bij veranderingen ga je er vanuit dat
je de goede beslissingen zult nemen. Door dit vertrouwen kun je de toekomst op een positieve manier
benaderen. 
 

 
Volgens het onderzoek sta jij open voor veranderingen. Dit betekent dat je zaken of werkwijzen die je
vertrouwd zijn gemakkelijk los kunt laten. Je vindt niet zo snel iets raar. Meestal probeer je eerst uit hoe
iets werkt, voordat je daarover oordeelt. Bij nieuwe taken hoef je nog niet precies te weten hoe het werk er
uit ziet en wat er van je verwacht wordt. Dat wijst zich vanzelf wel. Je houdt er dus wel van om met
onverwachte zaken om te gaan. 
 

 
Je denkt dat je vooral zelf controle hebt over gebeurtenissen, zo blijkt uit je antwoorden. Dit houdt in dat je
het gevoel hebt dat je invloed op een situatie hebt. Of iets slaagt of mislukt, hangt naar jouw idee
voornamelijk af van jouw inzet en doorzettingsvermogen. Het bereiken van je doelen laat je dus weinig van
omstandigheden of van anderen afhangen. Bij problemen zul je waarschijnlijk actief zoeken naar een
oplossing om zo alsnog je plannen uit te kunnen voeren. 
 

 
Uit het onderzoek kom je naar voren als iemand die niet van leren houdt. Je lijkt het minder belangrijk te
vinden om van veel zaken op de hoogte te zijn of precies te weten hoe iets zit. Waarschijnlijk vind je het
vaak vervelend om nieuwe dingen te leren en om iets nieuws te doen. Verwacht wordt dat je je alleen in
een onderwerp zal verdiepen als dat van je gevraagd wordt. 
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Leercapaciteit 1 2 3 4 5

Eigenschap Belangstellend 1 2 3 4

Eigenschap Gestructureerd 1 2 3 4

Eigenschap Innovatief 1 2 3 4

 
Toelichting: Leervermogen 
 
Op grond van de tests en vragenlijsten die je hebt gemaakt, hebben we een inschatting gemaakt van jouw
leervermogen. Als je over leervermogen beschikt, ben je in staat om kennis te verwerven en deze in nieuwe
situaties toe te passen. De manier waarop je met verschillende zaken omgaat, zegt iets over hoe succesvol
je zult kunnen leren. Denk je bijvoorbeeld dat je zelf invloed hebt op je leerproces en zet je je voor de volle
100% in, of heb je het idee dat je eigen inzet er niet veel toe doet? Ga je volgens een planning te werk, of
werk je chaotisch? 

 
Uit de capaciteitentest blijkt dat jouw leervermogen, vergeleken met anderen, beneden het gemiddelde
ligt. Dit houdt in dat je er van nature moeite mee hebt om nieuwe dingen te leren en wat je geleerd hebt in
de praktijk toe te passen. Voor jou is het daarom erg belangrijk dat je, als je iets wilt leren, sterk
gemotiveerd bent, ruim de tijd neemt om met de leerstof aan de slag te gaan en de hulp van anderen
inroept als je iets niet begrijpt.

 
In de persoonlijkheidsvragenlijst is onder andere onderzocht of je belangstelling hebt voor nieuwe
ontwikkelingen en je je in allerlei zaken verdiept. Bij jou lijkt deze interesse weinig aanwezig te zijn. Je bent
niet zo leergierig van aard. Waarschijnlijk heb je vaak niet veel zin om nieuwe dingen te leren. Omdat leren
van nature niet erg bij je past, zul je zeer bewust moeten kiezen om met leerstof aan de slag te gaan.

 
Iemand die gestructureerd werkt, maakt voordat hij iets nieuws gaat leren eerst een planning en probeert
zich daar tijdens het leren zo goed mogelijk aan te houden. Tijdens het leren zal zo iemand zich goed
kunnen concentreren. Jouw werkaanpak komt uit de persoonlijkheidsvragenlijst naar voren als voldoende
gestructureerd. Waarschijnlijk zul je je beschikbare leertijd goed over de verschillende onderdelen
spreiden. Dit betekent dat je niet teveel tijd besteedt aan minder belangrijke zaken in de leerstof en dat je
je ook niet van het leren laat afleiden.

 
Iemand die innovatief is kan creatief met kennis omgaan. Zo iemand bouwt zelf voort op wat hij geleerd
heeft en ontdekt steeds nieuwe toepassingen van het geleerde. Jij komt als zeer innovatief uit de
persoonlijkheidsvragenlijst naar voren. Het zal je nauwelijks moeite kosten om dat wat je geleerd hebt in
nieuwe situaties toe te passen.
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Openstaan voor leren 1 2 3 4

Drijfveer Leren 1 2 3 4

Drijfveer Carrière 1 2 3 4

 
Uit het onderzoek kom je naar voren als iemand die niet van leren houdt. Je lijkt het minder belangrijk te
vinden om van veel zaken op de hoogte te zijn of precies te weten hoe iets zit. Waarschijnlijk vind je het
vaak vervelend om nieuwe dingen te leren en om iets nieuws te doen. Verwacht wordt dat je je alleen in
een onderwerp zal verdiepen als dat van je gevraagd wordt. 
 

 
De vragenlijst "Drijfveren" gaat onder andere in op de behoefte om te leren. Mensen die daar hoog op
scoren zijn gemotiveerd om eigen talenten en kennis steeds verder te ontwikkelen. Zij willen graag zo veel
mogelijk leren. Dit lijkt in mindere mate voor jou te gelden. Jij lijkt niet altijd voldoening te halen uit het
maximaal ontwikkelen van je mogelijkheden.

 
Iemand die sterk gericht is op carrière maken, zal er naar streven om het maximale uit zijn loopbaan te
halen. Voor zo iemand is het vanzelfsprekend om veel tijd en energie te steken in het werk. Het onder de
knie krijgen van nieuwe vaardigheden en op de hoogte blijven van ontwikkelingen hoort hierbij. Uit de
Drijfverenlijst komt naar voren dat jij het maken van carrière belangrijk vindt. Dit betekent dat je
waarschijnlijk ook geneigd bent om extra kennis en vaardigheden te gaan leren, waardoor je een verdere
stap in je loopbaan kunt zetten.
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Sociaal wenselijkSociaal wenselijk
Geen bijzonderhedenGeen bijzonderheden

 
Toelichting: Competenties - Jouw kracht 
 
Een competentie is het gedrag dat iemand laat zien om in het werk een bepaald resultaat te bereiken. Het
hebben van een bepaalde competentie is van veel factoren afhankelijk, bijvoorbeeld van bepaalde
persoonlijkheidseigenschappen, maar ook van capaciteiten, vakkennis of vaardigheden. De inschatting die
je hieronder vindt, is gemaakt op basis van de persoonlijkheidsvragenlijst en (voor sommige competenties)
de capaciteitentest. 
In dit hoofdstuk wordt eerst iets beschreven over de manier waarop de vragenlijst gemaakt is. Dit noemen
we sociale wenselijkheid. Vervolgens worden de scores op de competenties gegeven met daaronder een
beschrijving van het gedrag dat bij deze score past. 

 
Sociaal wenselijk antwoorden betekent dat iemand steeds kiest voor antwoorden die in de maatschappij als
gewenst worden beschouwd en die sociaal aantrekkelijk zijn. Je geeft in de persoonlijkheidsvragenlijst
globaal gezien niet bijzonder veel sociaal wenselijke antwoorden. 
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Met je denkkracht laat je zien dat je je cognitieve vermogen gebruikt om juiste 
analyses te maken, een onderbouwd eigen oordeel kunt vormen en dat met 
argumenten kunt onderbouwen. Je kijkt vanuit verschillende invalshoeken. 
Hieronder vind je de beschrijving van jouw competenties uit dit krachtveld.

Probleemoriëntatie 1 2 3 4

Expertise 1 2 3 4

Probleemanalyse 1 2 3 4

Visie 1 2 3 4

 
Toelichting: Competenties - Denkkracht 

 
Wie over de competentie probleemoriëntatie beschikt, heeft een onderzoekende en nieuwsgierige
instelling. Zo iemand verdiept zich echt in een probleem, bekijkt het van alle kanten en is pas tevreden als
hij alle informatie heeft verkregen. Bij jou lijkt deze competentie goed te passen. Uit de
persoonlijkheidstest kom je namelijk naar voren als een persoon die zich echt in de achtergronden van
zaken verdiept. Een enkele keer zul je wat minder grondig en zorgvuldig te werk gaan of minder op details
letten.

 
Iemand bij wie de competentie expertise aanwezig is, wil graag veel kennis verzamelen en weet zijn kennis
en vaardigheden goed in de prakti jk  te gebruiken. Gelet op jouw antwoorden op de
persoonlijkheidsvragenlijst lijkt dat sterk op jou van toepassing te zijn. Je hebt namelijk veel interesse voor
het leren van nieuwe dingen en je wilt graag op de hoogte blijven van allerlei ontwikkelingen. Ook ben je
waarschijnlijk goed in staat met onverwachte ideeën of creatieve oplossingen te komen. Daarbij zal het je
doorgaans lukken je mening te verdedigen en anderen te overtuigen.

 
Het vermogen om problemen te analyseren heeft met twee eigenschappen te maken. Allereerst moet je in
staat zijn logisch te denken en te redeneren. Dat is nodig om verbanden te zien en overzicht te krijgen.
Daardoor kun je ook onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en tussen oorzaken en gevolgen. Ten
tweede is het bij het analyseren van een probleem van belang dat je zorgvuldig werkt; dan zie je niets over
het hoofd dat met het probleem te maken heeft. Uit bepaalde onderdelen van de capaciteitentest die jij
hebt gemaakt blijkt dat jouw redeneervermogen vergeleken met anderen ver benedengemiddeld is. De
persoonlijkheidsvragenlijst wijst erop dat jij niet altijd nauwkeurig en precies te werk gaat. Daardoor wordt
de competentie probleemanalyse bij jou als zwak ingeschat.
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Schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid 1 2 3 4

Mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid 1 2 3 4

 
Visie hebben betekent: begrijpen hoe zaken in elkaar zitten en op grond daarvan ideeën en
toekomstplannen kunnen ontwikkelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat iemand op een intelligente en
brede manier naar zaken kan kijken en vanuit het heden over de toekomst kan nadenken. Daarnaast is het
voor deze competentie van belang dat iemand in staat is met vernieuwende ideeën en creatieve
oplossingen te komen. Bij jou is de competentie visie naar verwachting zwak ontwikkeld. Je resultaten op
de capaciteitentest zijn namelijk ver benedengemiddeld. Wel kom je uit de persoonlijkheidsvragen naar
voren als iemand die op een zeer creatieve manier met kansen en problemen omgaat.

 
Voor een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zijn een aantal kenmerken van belang. Je moet ten
eerste beschikken over voldoende taalkundige capaciteiten om een logisch en duidelijk stuk te kunnen
schrijven. Daarnaast is het van belang dat je in staat bent om je mening en argumenten helder weer te
geven, zodat een ander interesse krijgt voor wat je schrijft. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt
jouw schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid als zwak ingeschat. Je taalkundige vermogens komen namelijk als
ver benedengemiddeld uit de capaciteitentest naar voren. Verwacht wordt dat jij hierdoor moeite zult
hebben om een helder en logisch verhaal op papier te zetten. Wel kom jij uit de persoonlijkheidsvragenlijst
naar voren als iemand die gemakkelijk zijn of haar mening geeft en daarmee anderen kan overtuigen.

 
We zeggen dat iemand zich mondeling goed kan uitdrukken als die persoon correct Nederlands spreekt,
gemakkelijk met anderen in gesprek kan gaan en een duidelijk en overtuigend verhaal kan houden. Bij jou
lijkt de mondelinge uitdrukkingsvaardigheid een zwak punt te zijn. Uit de capaciteitentest komt je
taalvermogen namelijk als ver benedengemiddeld naar voren. Daarom zal het je waarschijnlijk moeite
kosten een helder en logisch verhaal te houden. Daarnaast kan uit je antwoorden op de
persoonlijkheidsvragenlijst worden opgemaakt dat jij het soms moeilijk vindt om vlot met anderen contact
te maken. Je lijkt wel in staat te zijn om je mening te geven en uit te leggen waarom je er zo over denkt.
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Met je slagkracht laat je zien dat je binnen de afgesproken termijn resultaten 
kunt behalen die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Je levert een 
zichtbare bijdrage aan het resultaat, ziet kansen en benut ze. Hieronder vind je 
de beschrijving van jouw competenties uit dit krachtveld.

Prestatiemotivatie 1 2 3 4

Plannen en organiseren 1 2 3 4

Initiatief 1 2 3 4

 
Toelichting: Competenties - Slagkracht 

 
Een persoon met een sterke prestatiemotivatie wil goede resultaten behalen. Zo iemand stelt zichzelf
duidelijke doelen en zet zich voor honderd procent in. Volgens de persoonlijkheidsvragenlijst is dat bij jou
duidelijk het geval. Jij vindt goed presteren heel belangrijk en zet je volledig in. Verder kom jij naar voren als
een zeer betrouwbare collega: je houdt je uitstekend aan de afspraken die je met jezelf en anderen maakt.

 
Duidelijke plannen maken, goed je werk voorbereiden, in de gaten houden of alles loopt zoals het moet, en
je werk grondig controleren: daaraan kun je de mensen herkennen die over de competentie plannen en
organiseren beschikken. Bij jou lijkt dat ook het geval te zijn, gelet op de wijze waarop je bepaalde vragen
van de persoonlijkheidsvragenlijst hebt beantwoord. Je bent iemand die eerst een planning maakt en zich
daar vervolgens zo goed mogelijk aan houdt. Wel heb je soms de neiging om wat weinig op details te
letten. Het kan ook wel eens voorkomen dat je slordig werkt en je werk onvoldoende controleert.

 
Iemand met initiatief zal problemen oplossen als die zich voordoen, maar ook uit zichzelf kansen en
knelpunten opmerken en daar actief op reageren. Bij jou lijkt deze kwaliteit aanwezig te zijn. Je bent
uitstekend in staat om te improviseren en creatieve oplossingen voor vraagstukken te bedenken. Ook lukt
het je anderen voor je ideeën of plannen te winnen. Wel zul je in bepaalde situaties minder doortastend
optreden: je twijfelt dan en stelt een beslissing of actie daarom liever uit.
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Met je stuurkracht laat je zien dat je doortastend en geloofwaardig richting en 
sturing geeft aan personen en situaties. Je draagt een mening of visie uit en 
brengt die tot leven, je stelt doelen en je zorgt ervoor dat deze worden 
gehaald. Hieronder vind je de beschrijving van jouw competenties uit dit 
krachtveld.

Ontwikkelen van anderen 1 2 3 4

Overtuigingskracht 1 2 3 4

Leiderschap 1 2 3 4

 
Toelichting: Competenties - Stuurkracht 

 
Iemand die goed is in het ontwikkelen van anderen onderkent de behoeften en mogelijkheden van anderen
om zich in hun werk te ontwikkelen en helpt hen daarbij. Jij komt uit het persoonlijkheidsonderzoek naar
voren als iemand die dit gedrag in sterke mate laat zien. Je hebt veel interesse voor anderen. Daardoor heb
je een goed inzicht in wat mensen graag willen of kunnen en welke zaken hen bezighouden. Ook kun jij je
mening overtuigend overbrengen; daardoor ben je in staat de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren
en resultaten kritisch door te spreken.

 
Mensen met overtuigingskracht hebben invloed op anderen en weten gemakkelijk instemming te krijgen
voor hun voorstellen, plannen of ideeën. Uit de persoonlijkheidsvragenlijst kom jij naar voren als iemand
met een sterke overtuigingskracht. Je bent zeer zeker van jezelf en in discussies zul jij waarschijnlijk
duidelijk je mening geven en verdedigen. Verder weet je naar verwachting goed in te schatten wat je in een
bepaalde situatie het best kunt zeggen of doen.

 
Iemand die goed is in leidinggeven stemt zijn manier van leidinggeven af op de eisen van het werk en de
behoeften van de medewerkers. Op basis van het persoonlijkheidsprofiel lijkt leidinggeven wel bij jou te
passen. Jij vindt sociale contacten heel belangrijk en je werkt graag met anderen samen. Hierdoor draag je
sterk bij aan een goede werksfeer. Je kunt overtuigend optreden en anderen enthousiast krijgen voor je
plannen en ideeën. Ook durf je wel beslissingen te nemen, maar daarbij kan het wel eens gebeuren dat je
het moeilijk vindt om te kiezen en een besluit dan liever uitstelt.
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Met je sociale kracht laat je zien dat je met verschillende mensen relaties kunt 
leggen en die relatie goed kunt onderhouden. Je neemt in uiteenlopende 
situaties een passende rol op je. Je schat de posities en belangen van anderen 
juist in en je weet daar goed op te reageren. Hieronder vind je de beschrijving 
van jouw competenties uit dit krachtveld.

Klantgerichtheid 1 2 3 4

Omgevingsbewustzijn 1 2 3 4

Relatiebeheer 1 2 3 4

Samenwerken 1 2 3 4

 
Toelichting: Competenties - Sociale kracht 

 
Klantgerichtheid betekent: vragen wat klanten willen, aan hun wensen tegemoet komen, met ze
meedenken en nagaan of ze tevreden zijn. Op grond van je antwoorden in de vragenlijst wordt verwacht
dat jij heel klantgericht zult optreden. Je voelt situaties goed aan en je weet hoe je contacten moet leggen.
In gesprekken met klanten zul je naar verwachting veel belangstellende en onderzoekende vragen stellen.
Bovendien ben je sterk geneigd met voorstellen of creatieve oplossingen te komen.

 
Het hebben van een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn houdt in dat je aanvoelt welk gedrag het beste
bij een bepaalde werkomgeving of situatie past en dat je dit gedrag ook kunt laten zien. Jouw
omgevingsbewustzijn lijkt sterk te zijn. Je weet uitstekend hoe je je moet presenteren om een goede indruk
te maken. Ook denk je er geregeld over na hoe je op anderen overkomt. Bovendien ga je op een zeer
positieve manier met collega's of kennissen om. Je komt afspraken na en je houdt je aan je woord.

 
Als je goed bent in relatiebeheer, wil dat zeggen dat je gemakkelijk contacten legt die nu of in de toekomst
nuttig voor je werk kunnen zijn. Uit jouw antwoorden op de persoonlijkheidsvragenlijst blijkt dat jij de
kwaliteiten hebt om een echte "netwerker" te zijn. Ten eerste blijkt dat het hebben van veel sociale
contacten voor jou belangrijk is en dat je graag onder de mensen bent. Ten tweede ga jij sterk doelgericht
te werk en dat kun je goed gebruiken om systematisch een netwerk op te bouwen.

 
We zeggen dat iemand goed samenwerkt als hij in een team actief meewerkt aan het gezamenlijke
resultaat en bijdraagt aan een goede werksfeer. Uit de antwoorden die jij bij de persoonlijkheidsvragenlijst
hebt gegeven kan worden opgemaakt dat jij sterk op samenwerking gericht bent. Je maakt heel gemakkelijk
met iedereen contact en je kunt met allerlei mensen goed opschieten. Je werkt bij voorkeur met en tussen
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Inlevingsvermogen 1 2 3 4

anderen. Als je in teamverband werkt, zul je je voor honderd procent inzetten voor het resultaat dat je met
z'n allen moet behalen. Je zult je positief opstellen, flink aanpakken en in de groep op de afgesproken
manier jouw bijdrage leveren.

 
Als je inlevingsvermogen hebt, houdt dat in dat je belangstelling hebt voor wat er in andere mensen
omgaat en rekening houdt met hun meningen en gevoelens. Jij beschikt over inlevingsvermogen, zo blijkt
uit het persoonlijkheidsonderzoek. Je bent echt geïnteresseerd in mensen en in de achtergronden van
zaken, Bovendien kun jij je verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen en toon je meestal
begrip voor hun doen en laten.
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Met je persoonlijke kracht toon je dat je je in uiteenlopende omstandigheden 
staande kunt houden en je soepel kunt aanpassen aan mensen en situaties. Je 
houdt controle over je emoties, je toont kalmte en geduld en kunt met 
onzekerheid omgaan. Hieronder vind je de beschrijving van jouw 
competenties uit dit krachtveld.

Flexibiliteit 1 2 3 4

Organisatiecommitment 1 2 3 4

Zelfvertrouwen 1 2 3 4

Zelfbeheersing 1 2 3 4

 
Toelichting: Competenties - Persoonlijke kracht 

 
Een persoon die soepel omgaat met veranderingen en onverwachte situaties laat flexibel gedrag zien. Jij
komt uit het persoonlijkheidsonderzoek als flexibel naar voren. Je staat open voor vernieuwing en
verandering. Je zult meestal positief reageren op nieuwe taken, werksituaties of omstandigheden en je
weten aan te passen. Wel vind je het soms moeilijk om meteen en doortastend te reageren op nieuwe
situaties. Vaak zul je er voor kiezen om de dingen eerst een tijdje aan te zien voordat je een besluit neemt
of in actie komt.

 
Iemand met veel organisatiecommitment probeert in zijn werk zoveel mogelijk aan te sluiten bij de doelen
van de organisatie. Zo iemand probeert bij te dragen aan een goed functioneren van de organisatie. Jij
komt uit het persoonlijkheidsonderzoek naar voren als iemand met een sterk organisatiecommitment. Jij
vindt het belangrijk om te doen wat van je verwacht wordt. Ook zul jij je voor de volle honderd procent in
zetten. Verder zal jij vervelende klusjes zeker niet uit de weg gaan, voor je fouten uitkomen en je
nauwkeurig aan een belofte of afspraak houden.

 
Mensen met zelfvertrouwen herken je aan hun zelfverzekerde optreden. Zij durven keuzes te maken en
beslissingen te nemen. Zij spreken duidelijk hun mening uit en hebben daardoor invloed op anderen en op
de gang van zaken. De antwoorden die jij bij de persoonlijkheidsvragenlijst hebt gegeven wijzen erop dat jij
sterk op jezelf vertrouwt. Je wéét wat je kunt en dat je goede prestaties geleverd hebt. Je bent er zeker van
dat datgene wat je wilt bereiken ook echt gaat lukken. Doordat je een duidelijke mening hebt en zeker bent
van je zaak, heb je invloed op anderen.

 
Iemand met veel zelfbeheersing raakt niet snel van zijn stuk en heeft zijn emoties en gedrag onder controle.
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Jij lijkt hier niet aan te voldoen. Uit het persoonlijkheidsonderzoek kom je namelijk naar voren als iemand
die over weinig zelfbeheersing beschikt. Bij tijdsdruk of tegenslagen kun je waarschijnlijk nerveus of
onrustig worden. Deze spanningen kunnen jou dan belemmeren om kalm en weloverwogen te reageren.
Daarnaast lijk je soms enigszins moeite te hebben om je emoties onder controle te houden en je reactie
aan te passen aan de situatie. Ook zul jij je door kritiek soms persoonlijk aangevallen voelen.
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Ontwikkeltips 
 
Niet alles kan een sterk punt van je zijn. In sommige dingen ben je goed, in andere minder goed. We
hebben hieronder enkele ontwikkeltips voor je op een rijtje gezet voor competenties waarop je een matige
of zwakke score hebben gekregen. Wanneer je jezelf daarop zou willen ontwikkelen, kun je aan de slag met
deze tips. Het is belangrijk om te beseffen, dat niet elke competentie even gemakkelijk te ontwikkelen is.
Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven wordt hoe
gemakkelijk of moeilijk deze minder sterke punten te ontwikkelen zijn en worden er tips gegeven hoe de
competentie te versterken is. 
 
 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 
Deze vaardigheid is op onderdelen goed ontwikkelbaar met een gerichte training, zoals rustig spreken,
goed aansluiten bij je toehoorders, geen jargon gebruiken en een heldere structuur aanbrengen. Wél vergt
het ontwikkelen ervan veel oefening. We adviseren je hierbij feedback te vragen omdat je hiervan het
meest leert. Het tempo van je ontwikkeling en de mate waarin je erin slaagt je mondelinge
uitdrukkingsvaardigheid te versterken is mede afhankelijk van je intelligentie. Hoe sterker je cognitieve
capaciteiten, hoe gemakkelijker je je deze vaardigheid zult kunnen eigen maken. Trainingen in effectief
communiceren en presenteren kunnen je handvatten bieden. Ook de volgende tips kunnen helpen:  
 

Bepaal vooraf wat je wilt vertellen. Wat is de essentie van je verhaal? Welke boodschap wil je

overbrengen? 

Stop wanneer je vastloopt in je verhaal. Bedenk opnieuw wat je wilt zeggen. 

Stem je verhaal af op je toehoorders en sluit aan op hun kennisniveau en achtergrond. 

Oefen een complex betoog met een ander. Gebruik de feedback van de ander ook. 

Neem jezelf op om te zien en horen wat beter kan. Let ook op je non-verbale communicatie. 

Kies wat je wilt verbeteren en experimenteer daarmee. Laat eens een stilte vallen, check of de

boodschap overkomt, vat samen, praat eens wat harder of zachter of met meer variatie in toon et

cetera.  
 
 
Zelfbeheersing 
Zelfbeheersing ontwikkelen is niet gemakkelijk. De competentie is namelijk sterk verbonden met je
persoonlijkheid en daarom tamelijk stabiel. Je kunt tot op zekere hoogte wel leren met stressvolle situaties,
tegenslagen en weerstand van anderen om te gaan. Omdat zowel situaties en gebeurtenissen als de
manieren waarop je ermee omgaat kunnen verschillen, kunnen we pas echt zeggen of je deze competentie
kunt ontwikkelen als duidelijk is hoe je in een bepaalde situatie reageert. Belangrijk is in ieder geval dat je je
bewust bent van je reactie en dat je wilt veranderen. Om je zelfbeheersing te verhogen adviseren we je
vooral te werken aan je stressbestendigheid, stresshantering, assertiviteit en (inter)persoonlijke
effectiviteit. Hierbij kunnen diverse trainingen op dit gebied behulpzaam zijn. Tot slot hebben we de
volgende tips:  
 

Ga na wat bij jou stress of spanning veroorzaakt, bijvoorbeeld werkdruk, te veel

verantwoordelijkheid of juist te weinig uitdagend en zelfstandig werk, een slechte werksfeer, te
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weinig sociale steun, slechte of zeer eenzijdig belastende werkomstandigheden, weinig

zelfvertrouwen of een grote gevoeligheid voor prikkels uit de omgeving. 

Veel stress voorkom je door je werk goed te plannen, te organiseren en voor te bereiden. Maak een

planning, stel prioriteiten en doe zoveel mogelijk voorwerk voor gesprekken, bijeenkomsten en

presentaties. 

Vraag steun aan je omgeving; bespreek je ergernissen en geef je grenzen aan. 

Plan regelmatig momenten van ontspanning. Zorg voor voldoende 'herstelmomenten' na

momenten van (intensieve) inspanning.  

Richt je op de positieve feedback die je van anderen krijgt. Voorkom dat je te veel de nadruk legt op

negatieve feedback.  
 
 
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
Deze vaardigheid is redelijk tot goed ontwikkelbaar voor zover het gaat om teksten vormgeven en
structureren, ingewikkeld taalgebruik vereenvoudigen, en je boodschap en schrijfstijl op de lezer
afstemmen. Hier geldt 'oefening baart kunst'. Een gerichte training biedt dan ook een goede basis om je
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid te ontwikkelen. Het tempo van deze ontwikkeling en de mate waarin
je daarin slaagt is echter mede afhankelijk van je intelligentie. Hoe sterker je cognitieve capaciteiten, hoe
gemakkelijker je je schriftelijke vaardigheden zult kunnen eigen maken.  
Naarmate het abstractieniveau en de complexiteit van de tekst toenemen, zullen je taalgevoel en verbale
intelligentie (grammatica, zinsbouw, woordkeus, logisch redeneren in taal et cetera) belangrijker worden.
Aangezien deze eigenschappen vooral een kwestie zijn van aanleg en je deze niet door training of oefening
kunt ontwikkelen, is dit aspect van deze vaardigheid ook moeilijk te ontwikkelen. Om je hierop toch te
versterken kun je aan een training in schriftelijk rapporteren en vlot en helder schrijven deelnemen.
Verdere tips zijn:  
 

Gebruik taalkundige hulpmiddelen, zoals een woordenboek of de spelling- en grammaticacontrole

in Word. 

Schrijf in een directe stijl, vermijd de passieve stijl. 

Maak gebruik van tussenkopjes, paragrafen en alinea's om je verhaal te structuren. 

Bepaal wie je doelgroep is en stem je tekst hierop af.  

Probeer abstracte teksten zo concreet mogelijk te formuleren door gebruik te maken van

voorbeelden.  

Vermijd lange, ingewikkelde zinnen.  
 
 
Probleemanalyse 
De competentie probleemanalyse is vrijwel niet ontwikkelbaar, waar het gaat om het doorgronden en
ontrafelen van complexere problemen, oorzaak-gevolgrelaties ontdekken en relevante verbanden zien. Dit
zijn immers vaardigheden die sterk samenhangen met intelligentie. Aangezien intelligentie vooral een
kwestie van aanleg is en niet iets wat je door training en oefening kunt ontwikkelen, is ook de competentie
probleemanalyse, een competentie met een sterke cognitieve component, vrijwel niet te ontwikkelen.
Beschikt iemand over de cognitieve vermogens om een probleem te analyseren en te doorgronden, dan is
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op het niveau van vaardigheden veel ontwikkeling mogelijk. Voor een goede probleemanalyse is een goede
probleemoriëntatie, dat wil zeggen het verzamelen van gegevens, onontbeerlijk. Daarna is het vooral
belangrijk dat iemand een pas op de plaats maakt om alle informatie naast elkaar te leggen en gegevens
met elkaar in verband te brengen. Het gaat er dus om dat hij of zij de tijd neemt om na te denken over een
situatie, daarbij zoveel mogelijk invalshoeken betrekt en verschillende oplossingsrichtingen goed tegen
elkaar afweegt. We hebben de volgende tips:  
 

Werk een probleem schematisch op papier uit, onderzoek of je verbanden tussen verschillende

aspecten kunt ontdekken. 

Handel niet te snel. Overweeg oplossingen zorgvuldig, denk na over alternatieven. 

Maak in een gesprek gebruik van de inzichten van anderen om tot de kern van een probleem door

te dringen. Vraag naar wat zij beschouwen als de kern van het probleem en waarom. Zoek naar het

probleem achter het probleem door vragen te stellen en je eigen veronderstellingen te toetsen. 

Plaats de problematiek in een groter geheel, neem zienswijzen van anderen mee.  

Ga op zoek naar gelijksoortige voorbeelden uit het verleden en gebruik deze voorbeelden.  

Formuleer de kernpunten van het probleem en check of je alle relevante informatie hebt

achterhaald. 
 
 
Visie 
De competentie visie is vrijwel niet ontwikkelbaar waar het gaat om de bredere context zien en inzichten
vertalen naar een toekomstbeeld. Dit zijn immers vaardigheden die sterk samenhangen met intelligentie.
Aangezien intelligentie vooral een kwestie van aanleg is en niet iets wat je door training en oefening kunt
ontwikkelen, is ook visie, een competentie met een sterke cognitieve component, vrijwel niet te
ontwikkelen. . Aan deze competentie liggen verder aspecten van de persoonlijkheid ten grondslag die
slechts beperkt aan verandering onderhevig zijn - denk aan belangstelling, kansen signaleren en innovatief
kunnen denken. Om je toch te versterken in het ontwikkelen van een visie adviseren we je om je horizon te
verbreden door nieuwe kennis of inzichten op te doen. Verder hebben we de volgende tips:  
 

Leg contact met mensen van verschillende afdelingen en in verschillende organisaties en verdiep je

in kwesties die op hun werkterrein spelen. 

Houd ontwikkelingen bij door de economische bijlage van kranten en tijdschriften over

management en organisatie te lezen en maak aantekeningen van problemen en uitdagingen waar

organisaties mee te maken hebben.  

Relateer zaken die je leest of hoort aan je eigen organisatie; discussieer hierover met anderen.  

Denk na over de toekomst en stel jezelf vragen over ontwikkelingen op de lange termijn. Zet jezelf

ertoe een visie te ontwikkelen over de strategie die een team, afdeling of organisatie de komende

tijd moet volgen.  
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