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Inleiding  
In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen.  
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Omgaan met veranderingen  
De resultaten uit de vragenlijst naar verandervermogen worden hieronder beschreven. 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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Zwak     Sterk

Optimisme en vertrouwen

Open staan voor veranderingen

Gevoel van controle

Leren



Gebruikte normen  
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Omgaan met veranderingen Zonder norm


