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Jouw loopbaanscan
INLEIDING

Wie ben ik? Wat heb ik te bieden? Welk werk past bij mij? In dit rapport lees je de antwoorden op deze vragen.
Deze zijn opgesteld op basis van de door jou ingevulde Loopbaanscan. Deze antwoorden helpen je om na te
denken over je persoonlijke ontwikkeling in je werk, zowel nu als in de toekomst. Bijvoorbeeld over hoe je je
verder wilt ontwikkelen binnen je huidige functie. Maar misschien brengt het je ook wel op gedachten over een
andere functie binnen of buiten jouw waterschapsorganisatie. Jij bepaalt uiteindelijk zelf wat je met de
uitkomsten van de Loopbaanscan gaat doen.

Rapport
In het eerste deel van dit rapport geven we je inzicht in wie je bent. Vervolgens kijken we naar wat jij op basis
van je persoonlijkheid te bieden hebt en welk type werk het beste bij je past. Tot slot geven we je verschillende
tips om zelf aan de slag te gaan met jouw professionele ontwikkeling. In de Verdieping (opgenomen als bijlagen
in het rapport) vind je een uitgebreider overzicht de verschillende scores die jij hebt ingevuld in de
Loopbaanscan.

Vertrouwelijk
Deze rapportage van de Loopbaanscan is strikt persoonlijk: het rapport is jouw eigendom en niemand anders
heeft hier inzage in. Je bepaalt zelf of en met wie je de uitkomsten wilt bespreken.

LEESWIJZER

De meeste scores op de vragenlijsten worden teruggekoppeld op een schaal lopend van 1 tot en met 7, waarbij
een score tussen de 3 en de 5 gemiddeld is. Het bolletje geeft de score van de deelnemer weer met rechts van
de schaal de exacte score van de deelnemer in een getal. Hieronder vind je een voorbeeld van een schaal met
score 5.23.

 
LAAG HOOG

 

Score
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Wie ben je?
JOUW TALENTEN EN ONTWIKKELPUNTEN

Geen enkele persoon is hetzelfde. Ook jij hebt unieke persoonlijke eigenschappen die van invloed zijn op hoe je
je werk doet en welk werk wel of niet bij je past. Eigenschappen die jou uniek maken voor je werk noemen we
talenten. Eigenschappen die je belemmeren in de uitvoering van je werk noemen we ontwikkelpunten. Deze
eigenschappen zijn vrij stabiel en veranderen niet zo snel gedurende je leven. Het is mogelijk om met behulp van
training of coaching te werken aan je ontwikkelpunten, waarbij dat in het ene geval meer energie kost dan in het
andere geval. Hieronder een overzicht van jouw talenten en ontwikkelpunten. Meer informatie over de scores van
jouw persoonlijkheidsprofiel vind je in bijlage I en II.

Talenten Ontwikkelpunten

Is vriendelijk

Bewaart de balans tussen planmatigheid en inspelen op ad-hoc
situaties

Is creatief

Is veerkrachtig

Kan zich op de achtergrond plaatsen

Actief contacten aangaan

Pragmatisme

Zichtbaarheid

Ontwikkelgerichtheid

JOUW COMPETENTIES

Persoonlijke eigenschappen kunnen we ook uitdrukken in competenties. Hieronder een overzicht van jouw
competenties op een schaal van 1 tot 7 met daarnaast jouw score. Hoe hoger de score hoe meer jij beschikt over
de betreffende competentie.

  Laag Hoog 
      

Analyseren 2.72

      

Besluitvaardigheid 3.93

      

Commerciële drive 3.29

      

Omgevingsbewustzijn 3.31

      

Oordeelsvorming 2.87

      

Organisatiesensitief 3.46

      

Relatiebeheer 4.03

      

Tact 2.54
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Wat heb je te bieden?
JOUW ROLLENPROFIEL

Het werk in de sector waterschappen verandert. We gaan steeds meer in verschillende rollen werken, in plaats
van in vaste functies. Het is daarom zinvol om te weten welke rollen het beste bij jou passen. In het
onderstaande rollenprofiel is aangegeven welke rollen jij in een team waarschijnlijk van nature het gemakkelijkst
zult vervullen. De rollen die het beste bij je passen hebben de hoogste score.

 
Aanpakker   26 % Gaat praktisch te werk en handelt op een taakgerichte manier.

 
Controleur   42 %

Houdt in de gaten dat er zorgvuldig en gedisciplineerd gewerkt wordt en dat
regels en richtlijnen worden nageleefd.

 
Innovator   60 %

Zorgt voor vernieuwende oplossingen. Bekijkt dingen graag vanuit verschillende
invalshoeken.

 
Expert   31 %

Is erop gericht zich een onderwerp zoveel mogelijk eigen te maken en daarmee
inhoudelijke meerwaarde te leveren.

 
Coördinator   78 %

Regelt dat taken worden uitgevoerd. Zorgt er voor dat iedereen weet wat hij/zij
moet doen.

 
Inspirator   67 % Weet anderen te enthousiasmeren en in beweging te krijgen.

 
Verbinder   97 %

Is gericht op het bereiken van betrokkenheid, harmonie en loyaliteit binnen een
team of groep.

 
Ondernemer   0 % Grijpt kansen en is er op gericht successen te behalen.

VERANDERKRACHT

De wereld om ons heen verandert steeds sneller, en ook in het werk zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van
de dag. Om daar mee om te kunnen gaan is veranderkracht een belangrijk element. Onder veranderkracht
verstaan we die eigenschappen die bevorderend zijn om nieuwe ontwikkelingen in het werk positief te kunnen
benaderen en goed te kunnen (blijven) functioneren in onzekere situaties. Hieronder worden jouw scores op de
vier factoren die hierop van invloed zijn weergegeven. Hoe verder de wijzer naar rechts wijst, hoe meer je van
deze eigenschap in je hebt.

Groei mindset Energie Zelfmanagement Veerkracht

Openstaan voor verandering en
ontwikkeling. Geloven dat het

mogelijk, nuttig en plezierig is om
te ontwikkelen.

Drive, enthousiasme, het avontuur
aangaan. De energie opbrengen
om aan iets nieuws te beginnen.

Sturing geven aan eigen
ontwikkeling, gericht zijn op het

verbeteren van de eigen
prestaties. Reacties en inzichten

van anderen benutten om te
ontwikkelen.

Zelfvertrouwen, om kunnen gaan
met tegenslag, tegen een stootje
kunnen. De draad weer oppakken

na tegenslag.
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Wat past bij je?
WERKMOTIEVEN

Mensen verschillen in wat zij nastreven of willen bereiken in hun werk. In onderstaand figuur is weergegeven wat
voor jou de belangrijkste factoren zijn die je terug wilt zien in je werk. Deze factoren zijn belangrijk voor het
hebben (en houden) van plezier in je werk. De beschrijving van de verschillende factoren vind je in de verdieping
in bijlage III.

Hoge scores geven aan welke motieven je belangrijk vindt ten opzichte van andere motieven. Wanneer je overal
een middenscore hebt, kan het zijn dat je al deze motieven van belang vindt in je werk. De werkmotieven waar
je het hoogst op scoort, zijn  en  .Streven naar zelfontplooiing Streven naar uitdaging en afwisseling
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Wat past bij je?
WERKVOORKEUREN

In de grafiek hieronder worden de zes werksoorten weergegeven en zie je in een oogopslag naar welk soort werk
jouw voorkeur uitgaat. De grafiek bestaat uit vijf lijnen. De binnenste grijze lijn in de grafiek staat voor een lage
score, de buitenste grijze lijn in de grafiek staat voor een hoge score. Jouw persoonlijke score is weergegeven
door de zwarte lijn met punten. Meer informatie over de verschillende werkvoorkeuren vind je in de verdieping in
bijlage IV.

Vanuit je voorkeur voor onderzoekende beroepen ben je nieuwsgierig en wil je graag weten hoe iets in elkaar zit.
Dit zijn dingen die je ook graag in je werk ziet terugkomen. Werk waarbij je je verstand minder hoeft te
gebruiken, zonder verstandelijke uitdaging zal je snel gaan vervelen. Je kunt goed logisch nadenken en een baan
waarin je problemen moet oplossen zal voor jou aantrekkelijk zijn.

Vanuit je voorkeur voor ondernemende beroepen wil je jouw energie in het werk kwijt kunnen. Je stelt doelen en
hebt genoeg plannen om die te realiseren. Organiseren, activiteiten op gang brengen past als werk goed bij jou.
Je vindt het aantrekkelijk leiding te geven of te proberen anderen mee te krijgen in jouw ideeën en denkbeelden.
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Aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkeling
HOE NU VERDER?

Hieronder geven we je enkele tips om aan de slag te gaan met jouw resultaten van de Loopbaanscan.

Tip 1: Laat ook anderen het rapport lezen

Hopelijk heb je door de resultaten van de Loopbaanscan een beter beeld gekregen van wie je bent, wat je te
bieden hebt en welk type werk het beste bij je past. Maar wellicht roept het ook vragen bij je op. Laat het
rapport ook eens lezen door iemand die jou goed kent, je partner, collega of een vriend. Vraag hen om feedback.
Herkennen zij jou in de resultaten? Wat zegt dat over het beeld dat je over jezelf hebt?

Tip 2: Maak gebruik van dat wat je goed kan

Bekijk in de resultaten de talenten, competenties en rollen die je goed beheerst. Heb je het idee dat je die nu
voldoende inzet in je huidige werk? Of zou dat beter kunnen? Zie je daarvoor mogelijkheden binnen je huidige
werk? Of vraagt dat misschien om een verandering van functie of rol? Waar ga je mee aan de slag?

Tip 3: Werk aan je ontwikkelpunten

Bekijk in de resultaten jouw ontwikkelpunten. Vormen die nu een belemmering om je huidige werk goed uit te
voeren? Werk je er al aan om één of meerdere van deze ontwikkelpunten te verbeteren? Hoe zou dat kunnen?
Een training, cursus of coachingstraject hiervoor kan je mogelijk betalen uit je persoonsgebonden basis budget
(PBB). Bespreek dit met je leidinggevende. In bijlage V vind je diverse tips om je competenties te versterken.

Tip 4: Zoek uit of dit werk echt bij je past

Zet de werkmotieven en werkvoorkeuren waar jij het hoogst op scoort op een rijtje. Sluiten deze aan bij je
huidige werk? Wat mis je eventueel in je huidige functie? Zie je daarvoor wel mogelijkheden binnen je huidige
functie? Of binnen een andere functie in de organisatie?

Tip 5: Schets jouw ideale functie

Past je huidige functie niet meer bij je? Schets dan hoe jouw ideale baan er uit moet komen te zien. Schrijf op
een vel papier aan de linkerkant alle ‘plussen’: alle aspecten die jij graag terug wilt zien in een functie. Gebruik
hierbij onder andere de resultaten van de Loopbaanscan: talenten, competenties, werkmotieven,
werkvoorkeuren, maar ook andere zaken zoals organisatiegrootte, reisafstand, ontwikkelmogelijkheden etc. Zet
aan de rechterkant alle ‘minnen’: alle aspecten die je niet terug wilt zien in je ideale baan. Baseer je hierbij onder
andere ook op de resultaten van de Loopbaanscan. Deze omschrijving van je ideale baan kan je nu gebruiken als
checklist voor het screenen van vrijkomende functies of vacatures: bevat deze baan alle elementen waar ik in
een baan naar op zoek ben? Realiseer je echter dat iedere baan wel een aantal minder leuke kanten heeft, het is
aan jou om te bepalen hoe de ‘minnen’ af te wegen tegen de ‘plussen’.
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Aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkeling

Tip 6: Laat je ondersteunen door een loopbaancoach

Nadenken over je persoonlijke ontwikkeling en loopbaan is niet altijd makkelijk en roept soms meer vragen op
dan je antwoorden kunt bedenken. Een loopbaancoach kan je helpen bij het vinden van de juiste antwoorden.
Informeer bij jouw P&O-afdeling wat de mogelijkheden zijn voor ondersteuning door een loopbaancoach. Een
coachingstraject kan je mogelijk betalen uit je persoonsgebonden basis budget (PBB). Bespreek dit met je
leidinggevende.

Tip 7: Maak een persoonlijk ontwikkelplan

Maak voor jezelf een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Hierin beschrijf je de stappen die je wilt gaan ondernemen,
zowel op de korte als lange termijn, om te werken aan jouw ontwikkeling. Kijk op het intranet of informeer bij
jouw P&O-afdeling of zij je wellicht kunnen helpen aan een format voor het maken van een POP.

Tip 8: Ga in gesprek met je leidinggevende

Bespreek de uitkomsten van de Loopbaanscan en eventueel jouw POP met je leidinggevende. Dat kan tijdens de
reguliere gesprekken die je met je leidinggevende hebt over je functioneren, maar eventueel kan je hier ook een
apart ontwikkelgesprek voor aanvragen bij hem of haar. Bereid je goed voor op dit gesprek. Maak hiervoor
gebruik van de website www.loopbaanoppeil.nl van het A&O-fonds Waterschappen. Hierop vind je een
zogenaamde ‘praatkaart’ die je als gesprekspuntenlijst tijdens het gesprek kan gebruiken, alsmede een aantal
vragen en testjes om je op het ontwikkelgesprek voor te bereiden.

Tip 9: Check je vitaliteit

Om actief aan de slag gaan met je ontwikkeling, helpt het als je lekker in je vel zit. Maar wellicht heb je
momenteel te maken met een verminderde vitaliteit als gevolg van bijvoorbeeld gezondheidsklachten,
werkstress, factoren in je privésituatie en mis je hierdoor ook de energie om te werken aan je persoonlijke
ontwikkeling. In dat geval is het goed om eerst aan de slag te gaan met jouw vitaliteit. Hiervoor kan je de Scan
Vitaal in je werk van het A&O-fonds Waterschappen invullen via de website www.aenowaterschappen.nl. Dit is
een on-line vragenlijst die gaat over jouw vitaliteit en welke factoren deze beïnvloeden.

Tip 10: Jij bepaalt zelf je loopbaan!

De resultaten van deze Loopbaanscan verplichten je tot niets. Of je nu tot de conclusie bent gekomen dat je
huidige baan nog heel goed bij je past of dat je toch op zoek moet gaan naar je droombaan, jij bepaalt
uiteindelijk welke stappen je neemt. Hierbij neem je zelf de regie over jouw loopbaan. Wij wensen je veel succes
met het werken aan jouw ontwikkeling!
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Verdieping I
PERSOONLIJKHEID

Persoonlijkheidsfactoren worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het zijn stabiele kenmerken van de
persoon. Dat wil zeggen dat ze in de loop van de tijd niet of nauwelijks veranderen. Persoonlijkheidskenmerken
hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die iemand in de loop van het leven
ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot het inzicht dat iemands
persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele persoonlijkheidskenmerken. Deze
persoonlijkheidskenmerken zijn weergegeven in het bruine kader in onderstaande grafiek. Onderliggend aan deze
vijf kenmerken worden een aantal subfactoren in kaart gebracht. Deze scores geven u nog meer inzicht in de
onderliggende persoonlijkheidseigenschappen die van invloed zijn op uw functioneren.
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Verdieping I
PERSOONLIJKHEID - VERVOLG

Hieronder treft u de persoonlijkheidsscores aan, gegroepeerd per hoofdkenmerk.

EMOTIONELE STABILITEIT

LAAG HOOG

Is sensitief, heeft oog en begrip voor gevoelens van anderen. Kan zich
goed inleven. Laat zich in gedrag leiden door gevoel. Is onder druk
sfeer- of spanningsgevoelig, kan dan meer dan gemiddeld emotioneel
reageren. Is alert bij mogelijke problemen, zal deze niet zo snel
onderschatten.

4.27 Is evenwichtig en gaat beheerst om met stressvolle situaties. Voelt zich
zelfverzekerd en heeft het idee situaties onder controle te hebben. Kijkt

op een rationele wijze naar problemen. Ziet vooral de positieve kant van
zaken, kan daardoor problemen onderschatten. Kan door anderen als

(te) weinig sensitief worden ervaren.

EXTRAVERSIE

LAAG HOOG

Is rustig, op zichzelf en ingetogen. Werkt graag alleen en zelfstandig
aan opdrachten. Heeft de voorkeur voor een rustige omgeving, zonder
veel prikkels. Houdt zich in gezelschap op de achtergrond. Geeft
anderen de ruimte. Is afwachtend in het aangaan van contacten.

3.03 Is spraakzaam, levendig en actief. Verkeert graag in gezelschap, krijgt
energie van sociaal contact. Vindt het prettig daar te zijn waar de actie

is. Treedt in gezelschap gemakkelijk op de voorgrond, kan de situatie
domineren en te druk gevonden worden. Neemt het initiatief om

contacten aan te gaan.

ZORGVULDIGHEID

LAAG HOOG

Legt de nadruk op de grote lijnen, laat zich leiden door wat op het
moment zelf gebeurt. Hecht minder aan details. Is flexibel en in staat
gedrag en plannen aan te passen aan de situatie. Heeft er geen moeite
mee een taak af te breken of meerdere projecten naast elkaar uit te
voeren. Kan in de optiek van anderen chaotisch en slordig zijn; is in hun
ogen minder systematisch. Biedt anderen weinig structuur en
duidelijkheid.

4.06 Is ordelijk, planmatig en voelt zich verantwoordelijk. Heeft aandacht
voor details. Kan zich goed concentreren op taken en doelen en is

gedisciplineerd in het afmaken van zaken. Vindt regels, voorbereiding en
het nakomen van afspraken belangrijk. Kan te precies of strikt worden

in het volgen van regels en procedures; is in de ogen van anderen
daardoor minder flexibel.

VRIENDELIJKHEID

LAAG HOOG

Is zakelijk of afstandelijk in de omgang met anderen. Geeft niet
zondermeer zijn of haar vertrouwen, houdt bedoelingen voor zichzelf. Is
meer op de zaak dan op het welzijn van anderen gericht. Heeft weinig
moeite om voor zichzelf op te komen en grenzen te stellen.

4.76 Is behulpzaam en op samenwerking gericht. Gaat uit van het goede in
mensen, gelooft dat anderen van goede wil zijn. Is meer op het welzijn

van anderen gericht, dan op de zaak of op het eigen belang. Kan
zichzelf daardoor wegcijferen.

OPENHEID VAN GEEST

LAAG HOOG

Is praktisch en concreet ingesteld en wil problemen zo snel mogelijk
oplossen. Is geneigd gangbare paden te volgen. Kiest voor een
beproefde aanpak bij het oplossen van problemen en zal niet zo snel
nieuwe dingen uitproberen. Volgt gemakkelijk de meerderheid in wat zij
zeggen of hoe zij zaken willen aanpakken.

4.77 Is creatief en origineel in het bedenken van nieuwe ideeën of
oplossingen. Is kritisch en heeft een eigen oordeel dat onafhankelijk is

van wat anderen beweren. Is steeds op zoek naar iets nieuws. Kan
minder praktisch en concreet gevonden worden.
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Verdieping II
WERKSTIJLEN

Mensen verschillen van elkaar in hoe zij tot prestaties komen. Onderstaande resultaten geven inzicht in wat uw
stijl van werken is. Waar spant u zich voor in? En wat maakt dat u in bepaalde omstandigheden tot betere, of
juist tot minder goede prestaties komt?

STREVEN NAAR SUCCES

LAAG HOOG

Vindt het minder van belang of het voor de buitenwereld zichtbaar is dat
hij succes heeft. Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk te laten zien wat zijn
aandeel is in diverse werkzaamheden en streeft minder naar status.

2.99 Vindt het best belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes
heeft. Wil graag dat het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in

diverse werkzaamheden. Streeft naar status en prestige.

STREVEN NAAR KWALITEIT

LAAG HOOG

Werk dat aan de maatstaven van de organisatie voldoet is voor hem
goed genoeg. Heeft vanuit zichzelf minder de behoefte om werk af te
leveren dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.

2.78 Levert graag werk af dat aan de eigen (hoge) kwaliteitseisen voldoet.
Zelfs als bepaalde taken minder aantrekkelijk worden gevonden, zal hij

zich inspannen deze tot een goed einde te brengen.

ONTWIKKELINGSGERICHTHEID

LAAG HOOG

Het leren van nieuwe vaardigheden en opdoen van kennis door
studeren vindt hij niet de belangrijkste zaken in het werk. Is niet actief
bezig met professionele ontwikkeling.

2.08 Wil zich inspannen om nieuwe kennis en of nieuwe vaardigheden te
verwerven, door cursussen of zelfstudie. Niet alleen om het werk beter

te kunnen uitvoeren, maar ook voor de eigen professionele
ontwikkeling.

ONZEKERHEID OVER PRESTATIES

LAAG HOOG

Is over het algemeen zeker van zijn zaak als nieuwe werkzaamheden of
taken moeten worden gedaan. Maakt zich dan niet zoveel zorgen of er
iets mis kan gaan.

3.95 Wanneer er onbekende, complexe werktaken uitgevoerd moeten
worden, kan hij zich regelmatig onzeker voelen. In deze situaties kan hij

geblokkeerd raken door het idee dat dingen mis zullen gaan.
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Verdieping II
WERKSTIJLEN - VERVOLG

UITDAGING ZOEKEN

LAAG HOOG

Heeft niet de spanning nodig die bijvoorbeeld een deadline met zich
meebrengt voordat hij aan de slag gaat. Weet werkzaamheden zonder
die stok achter de deur te beginnen.

4.39 Heeft de spanning nodig die bijvoorbeeld een deadline met zich
meebrengt voordat hij aan de slag gaat. Zonder die stok achter de deur

wordt het door hem lastig gevonden aan bepaalde taken te beginnen.

DOORTASTEND OPTREDEN

LAAG HOOG

Stelt zich vaak afwachtend op en heeft moeite met het doorhakken van
knopen. Wanneer keuzes moeten worden gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

4.35 Stelt zich niet afwachtend op, maar hakt knopen door. Wanneer keuzes
moeten worden gemaakt, zal hij met de beschikbare informatie een

beslissing nemen. Lost problemen liever meteen op.

DOELGERICHT ZIJN

LAAG HOOG

Heeft meestal geen duidelijk vastomlijnd doel voor ogen. Pakt eerder
aan wat voorbijkomt dan dat hij van tevoren bedenkt welke richting op
zal worden gegaan.

4.11 Heeft meestal een duidelijk doel voor ogen, weet wat hij wil bereiken.
Denkt in dit opzicht vooruit en spant zich in om het doel ook te halen.

RISICO NEMEN

LAAG HOOG

Houdt van werkzaamheden waarvan duidelijk is wat de uitkomst zal zijn.
Nieuwe benaderingen uitproberen waar risico’s aan zijn gebonden laat
hij liever aan anderen over.

3.39 Houdt van de spanning die moeilijke en onzekere taken met zich
meebrengen. Durft risico’s aan te gaan als zich kansen voordoen.
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Verdieping III
WERKMOTIEVEN

Hieronder vind je een algemene toelichting op de werkmotieven.

1. Streven naar zelfontplooiing   2. Streven naar professionaliteit

• Gericht op zelfontwikkeling  Krijgt energie van zaken en•
activiteiten die helpen zichzelf en de omgeving beter te
begrijpen en de blik te verbreden  Zoekt uitdagende taken•
waarin de eigen kwaliteiten maximaal ingezet kunnen worden •
Moeite met stilstaan, onvoldoende uitdaging, te weinig
ontwikkelruimte, lastig om dan energiek en betrokken te blijven

  • Sterk intrinsiek gedreven  Gericht op ontwikkeling als•
professional  Zoekt taken waarbij de eigen expertise kan worden•
ingezet  Energie van activiteiten waarbij specialisatie op een•
bepaald gebied mogelijk is  Belangrijk om kwaliteit te leveren•

3. Streven naar zekerheid   4. Streven naar resultaat

• Houdt van zekerheid  Werkt graag in een gestructureerde•
omgeving  Zoekt taken die duidelijk en overzichtelijk zijn, met•
een afgebakende verantwoordelijkheid  Heeft graag een•
dienstverband voor een langere periode

  • Sterk resultaat- en prestatiegedreven  Gemotiveerd om zich•
volledig in te zetten en einddoelen te halen  Wil excelleren in de•
toebedeelde taken  Krijgt energie van het boeken van de•
gewenste resultaten

5. Streven naar vernieuwing   6. Streven naar uitdaging en afwisseling

• Wil creativiteit inzetten  Krijgt energie van het bedenken van•
nieuwe ideeën en toepassingen  Draagt graag nieuwe•
mogelijkheden en oplossingen aan  Floreert niet in een•
omgeving met vaste procedures

  • Streeft naar uitdaging en afwisseling  Krijgt energie van een•
drukke en hectische omgeving  Pakt graag steeds iets anders•
aan, houdt van improviseren en onverwachte zaken  Gaat•
risico’s niet uit de weg; zoekt opwinding, actie en avontuur •
Houdt niet van een werkomgeving met een vastomlijnd
takenpakket

7. Streven naar onafhankelijkheid   8. Streven naar invloed

• Streeft naar vrijheid en autonomie  Houdt van zelfstandig•
werken en de ruimte om zaken op de eigen manier aan te
pakken  Zelf verantwoordelijkheid dragen en ongebonden zijn •
 Los van regels of werkwijzen het werk kunnen doen•

  • Streeft naar invloed en macht  Bepaalt graag zelf wat er moet•
gebeuren  Wil graag hogerop komen in de organisatie  Neemt• •
graag de leiding en houdt ervan anderen te beïnvloeden en aan
te sturen  Heeft graag de verantwoordelijkheid om belangrijke•
beslissingen te nemen

9. Streven naar status   10. Streven naar materiële welvaart

• Streeft naar status en aanzien; die status is niet direct gelieerd
aan macht, maar bijvoorbeeld ook aan kennis, kunde of bezit •
Krijgt energie van bezigheden die prestige opleveren  Zoekt•
taken waarin succes te behalen is en een omgeving die de juiste
reputatie oplevert

  • Krijgt energie van het idee meer te kunnen bezitten  Houdt•
van luxe; beloning kan de drijfveer om te werken zijn  Verliest•
motivatie en energie bij het idee dat de eigen inzet en prestaties
niet evenredig beloond worden

11. Streven naar sociale verbondenheid   12. Streven naar maatschappelijke bijdrage

• Sociaal georiënteerd  Gericht op het opbouwen en•
onderhouden van harmonieuze relaties  Werkt graag intensief•
met anderen samen, in een informele sfeer  Voelt zich•
betrokken bij anderen; draagt graag bij aan hun welbevinden •
Voelt zich niet thuis in een individualistische cultuur, waarin
zakelijkheid en efficiëntie centraal staat

  • Gedreven door hogere doelen die bijdragen aan de
maatschappij  Sociale waarden hebben een hoge prioriteit • •
Vindt het uitdagend om ideeën en waarden om te zetten in
daden  Werkt graag voor maatschappelijke of•
overheidsinstanties, zet zich in als vrijwilliger of in de wetenschap
 Raakt gedemotiveerd als de eigen bezigheden niet het•

gewenste verschil blijken te maken
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Verdieping IV
WERKVOORKEUREN

In de werkvoorkeurenvragenlijst heeft u aangegeven wat voor soort werk u aantrekkelijk vindt. Uit uw
antwoorden valt af te leiden wat u leuk werk vindt en wat voor werk niet. Het is uiteraard niet zonder meer
mogelijk een concrete baan aan leuk werk te koppelen. Het gaat erom u inzicht te geven in de specifieke
kenmerken die u aanspreken in een bepaalde beroepsgroep. Voor een baan als conducteur in het openbaar
vervoer is het bijvoorbeeld prettig als iemand het dagelijkse contact met mensen een leuk onderdeel van zijn
werk vindt. Maar datzelfde geldt ook voor een kapper, een maatschappelijk werker, een baliemedewerker bij een
bank of een medewerker personeelszaken. Toch gaat het om heel verschillende functies. Wanneer u weet welke
onderdelen van het werk u aantrekkelijk vindt en welke niet, is het gemakkelijker een bepaalde beroepsrichting
te kiezen. Daarnaast kan het u op ideeën brengen om in de beroepsgroep ook eens naar andere alternatieven te
kijken.

Een van de meest gebruikte indelingen naar beroepsgroepen is die waarin zes werksoorten worden
onderscheiden. In onderstaande tabel vindt u de beschrijving van elke werksoort.

Praktisch
Mensen met deze werkvoorkeur zijn praktisch ingesteld en hebben een goed technisch inzicht. Ze
hebben een sterke interesse in de praktische toepassing van kennis, theorieën en modellen.
Natuurwetenschappen en toegepaste kennis passen beter bij hen dan sociale wetenschappen.

Onderzoekend
Mensen met deze werkvoorkeur houden van studeren en filosoferen. Zij onderzoeken graag dingen en
kunnen logisch denken. Ze zijn verstandelijk, kritisch en nieuwsgierig ingesteld.

Creatief
Mensen met deze werkvoorkeur zijn creatief, kunstzinnig, gevoelig en origineel. Verder zijn zij meestal
nogal individualistisch ingesteld. Ze hebben een rijke fantasie en kunnen dit vormgeven in beeldende
kunst, literatuur en muziek.

Sociaal/dienstverlenend

Mensen met deze werkvoorkeur werken graag in de dienst- of hulpverlening en in het onderwijs. Ze
hebben meestal goede contactuele vaardigheden, kunnen goed luisteren en weten eigen gedachten en
gevoelens goed onder woorden te brengen. Ze zijn daarbij tactvol, zorgzaam en sterk op anderen
gericht.

Ondernemend
Mensen met deze werkvoorkeur houden van commerciële functies, leiding geven of functies in de politiek
en het bestuur. Zij zijn overtuigend, zakelijk ingesteld, sterk op de voorgrond tredend en extern gericht.

Administratief
Mensen met deze werkvoorkeur zijn zorgvuldig, gewetensvol, ordelijk en systematisch van aard en zijn
goed in het opzetten van logische en consistente systemen. Ze zijn procedureel sterk en houden ervan
systemen te ontwikkelen en te beheren.
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Verdieping V
COMPETENTIES - SCORES, OPMERKINGEN EN ONTWIKKELTIPS

Hieronder vindt u opmerkingen en ontwikkeltips bij de competentiescores.

ANALYSEREN
Herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens. Selecteert de juiste informatie uit diverse bronnen.
  LAAG HOOG 

Score 2.72

Opmerkingen Bij ingewikkelde problemen heeft de heer Voorbeeld relatief meer tijd nodig om hoofd- en bijzaken van
elkaar te onderscheiden.

Ontwikkeltips Plan tijd in om probleemsituaties te analyseren en zet al uw overwegingen op een rijtje. Vraag
feedback over uw analyse van het probleem aan een meer ervaren collega.
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Verdieping V
COMPETENTIES - SCORES, OPMERKINGEN EN ONTWIKKELTIPS

Hieronder vindt u opmerkingen en ontwikkeltips bij de competentiescores.

BESLUITVAARDIGHEID
Het vermogen daadkrachtig en nuchter op te treden, en op een doortastende manier knopen door te hakken en beslissingen te nemen.
  LAAG HOOG 

Score 3.93

Opmerkingen De heer Voorbeeld heeft oog voor zijn eigen emoties en die van anderen. Hij kan deze emoties ook
relativeren en een meer rationele en sturende houding aannemen.

Hij gelooft in de regel in zijn eigen capaciteiten en kwaliteiten. In nieuwe en onverwachte situaties,
waarbij heldere structuren en procedures ontbreken, kan hij zich in sommige gevallen minder
zelfverzekerd voelen.

De heer Voorbeeld is iemand die redelijk makkelijk tot actie komt en knopen doorhakt. In complexe
situaties kan het hem iets meer tijd kosten om zijn aanpak te bepalen.

Ontwikkeltips Onderzoek bij genomen besluiten hoe sterk u het besluit op rationele en hoe sterk u het op emotionele
argumenten hebt genomen. Geef de kant die het minste aandacht heeft gekregen de volgende keer
meer belang.

Neem uw besluiten op basis van een heldere probleemanalyse. Let hierbij op het evenwicht tussen
zorgvuldig overwegen of te lang wikken en wegen enerzijds, en snel en alert handelen of te impulsief
en onnadenkend zijn anderzijds.

Realiseer u dat besluiten slechts op basis van de huidige kennis en inzichten genomen kunnen worden
en dat niemand in de toekomst kan kijken. Neem uw besluiten dan ook op basis van probleemanalyse,
uw oordeelsvorming en de structurele besluitvormingsprocedure.
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Verdieping V
COMPETENTIES - SCORES, OPMERKINGEN EN ONTWIKKELTIPS

Hieronder vindt u opmerkingen en ontwikkeltips bij de competentiescores.

COMMERCIËLE DRIVE
Getuigen van een sterke intuïtie voor commerciële kansen en actief gebruikmaken van verkoopmogelijkheden; opzetten van acties met directe
financiële voordelen voor de organisatie gedreven door een behoefte goede resultaten te behalen.
  LAAG HOOG 

Score 3.29

Opmerkingen De heer Voorbeeld heeft er soms moeite mee om voor zichzelf op te komen.

In commerciële situaties kijkt hij over het algemeen op een rationele manier naar problemen en kan
hij commerciële kansen zien.

Hij stapt over het algemeen niet zo snel op mensen af. Hij geeft de voorkeur aan een rustige
omgeving.

Erkenning krijgen voor zijn prestaties vindt de heer Voorbeeld niet zo belangrijk.

Ontwikkeltips Probeer bij uw standpunt te blijven en mensen te vertellen waar het op staat.

Ga uit van uw eigen kracht, van uw eigen kennis van zaken. Dit komt op de ander het meest
overtuigend over.

Wanneer u grote gezelschappen minder comfortabel vindt, kunt u proberen meer één-op-één te
communiceren. Stel open vragen aan potentiële klanten. Zodoende zult u veel informatie krijgen en
kunt u beter inspelen op hun behoeften.

Bedenk dat het goed kan zijn om uw successen te laten zien en zichtbaar te zijn; dat kan u
interessante mogelijkheden opleveren. Zorg ervoor dat u uw kwaliteiten aan de juiste mensen kenbaar
maakt.
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Verdieping V
COMPETENTIES - SCORES, OPMERKINGEN EN ONTWIKKELTIPS

Hieronder vindt u opmerkingen en ontwikkeltips bij de competentiescores.

OMGEVINGSBEWUSTZIJN
Houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden.
  LAAG HOOG 

Score 3.31

Opmerkingen De heer Voorbeeld zal veel tijd nodig hebben om nieuwe informatie en functierelevante ontwikkelingen
te verwerken en hierbij overzicht te houden.

De verbeeldingskracht en fantasie van hem kunnen hem helpen bij het koppelen van externe
ontwikkelingen aan de eigen functie of organisatie. Hierbij kan hij soms meer creatief dan realistisch
zijn.

De heer Voorbeeld is graag op zichzelf en houdt ervan om in een omgeving zonder veel nieuwe
prikkels te zijn.

Hij kan zich kritisch verhouden tot zijn omgeving, maar indien gepast, anderen ook volgen in wat zij
beweren.

Ontwikkeltips Leg ontwikkelingen die u in de omgeving tegenkomt, bijvoorbeeld op het gebied van economie,
politiek en of maatschappij, vast. Hierdoor kunt u gemakkelijker verbanden leggen tussen belangrijke
gebeurtenissen en de relevantie voor uw werk bepalen. Beschrijf vervolgens wat dit voor effect heeft
op uw functie of organisatie.

Probeer uw ideeën concreet te maken en deze om te zetten in nuttige informatie of acties voor uw
eigen functie of organisatie. Wanneer u het zelf lastig vindt om dit vast te leggen vraag dan een
collega die wat praktischer is, om hulp.

Ga actief opzoek naar nieuwe informatie en bedenk hoe u deze kennis kan toepassen in uw functie en
de organisatie. Praat er met anderen over. Wat zien zij in de omgeving gebeuren?

Zorg dat u altijd een onderwerp onder handen heeft waar u zich meer in wilt verdiepen en zich een
mening over wilt vormen. Bepaal voor uzelf een tijdstip waarop u uw voorlopige positie ten opzichte
van dit onderwerp met uw collega’s wilt delen. Neem hierbij stelling, maar luister ook naar andere
meningen.
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Verdieping V
COMPETENTIES - SCORES, OPMERKINGEN EN ONTWIKKELTIPS

Hieronder vindt u opmerkingen en ontwikkeltips bij de competentiescores.

OORDEELSVORMING
Neemt alle beschikbare informatie in ogenschouw bij het nemen van beslissingen. Weegt voor het nemen van een beslissing alle
mogelijkheden tegen elkaar af. Neemt gegronde beslissingen op basis van feiten en logica.
  LAAG HOOG 

Score 2.87

Opmerkingen De heer Voorbeeld heeft er moeite mee om het overzicht te behouden wanneer hij veel informatie in
zich op moet nemen en op basis hiervan een beslissing moet nemen.

Hij zal zich in het algemeen een eigen, onafhankelijke mening vormen. Wanneer de omstandigheden
hierom vragen, is hij tevens in staat om anderen te volgen in hun denkwijze.

Ontwikkeltips Probeer, wanneer u tot een besluit moet komen, voor uzelf een inschatting te maken wat de
belangrijkste afwegingen zijn die meegenomen moeten worden. Neem hier de tijd voor. Welke
informatie moet u meenemen in de beslissing? Bespreek uw analyse met een collega. Welke informatie
zou hij/zij meenemen in de beslissing?

Spreek eens, wanneer u tot een oordeel moet komen, met een collega die de zaken sterk anders
benadert dan u dat in de regel doet. Probeer eerst zoveel mogelijk te onderzoeken wat de
meerwaarde van zijn of haar benadering is, en bespreek daarna de aandachtspunten en punten van
kritiek.
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Verdieping V
COMPETENTIES - SCORES, OPMERKINGEN EN ONTWIKKELTIPS

Hieronder vindt u opmerkingen en ontwikkeltips bij de competentiescores.

ORGANISATIESENSITIEF
Houdt rekening met de gevolgen van interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de organisatie. Kent het beleid, de spelregels, de
verhoudingen en belangen in de organisatie.
  LAAG HOOG 

Score 3.46

Opmerkingen De heer Voorbeeld kan moeite hebben de signalen vanuit de organisatie juist te interpreteren,
waardoor hij soms niet weet wat er leeft binnen de organisatie.

Over het algemeen staat hij in voldoende mate open voor emoties die spelen in de organisatie.

Hij kan zich – vanuit zijn rijke verbeeldingskracht - goed voorstellen hoe het binnen de organisatie er
aan toe gaat. Dat helpt hem om zicht te krijgen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren, of
waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

Hij heeft over het algemeen een kritisch, onafhankelijk oordeel. Hij zal regelmatig een onderzoekende
houding binnen de organisatie aannemen.

Ontwikkeltips Toets uw aannames eens bij een collega voor u ze spontaan kenbaar maakt in een breder gezelschap.
Wat er werkelijk leeft in de organisatie kan anders zijn dan u in eerste instantie denkt.

Probeer u eens te verplaatsen in opvattingen en gevoeligheden van anderen, ook als deze u op het
eerste gezicht niet interesseren. Wellicht dat u ook later nog iets hebt aan de informatie die u daarmee
verzamelt.

Realiseer u dat beeldvorming niet altijd op feiten gebaseerd is. Blijf openstaan voor aanpassing van uw
mening wanneer u nieuwe feitelijke informatie ontvangt. Wees er alert op dat wat u denkt te horen en
te voelen binnen de organisatie geen eigen leven gaat leiden.

Neem de moeite u regelmatig te verdiepen in de doelen en activiteiten van andere
organisatieonderdelen en die van de organisatie als geheel. Breng de verschillende soorten belangen
in kaart. Dit zal uw begrip van wat er in de organisatie gebeurt vergroten.
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Verdieping V
COMPETENTIES - SCORES, OPMERKINGEN EN ONTWIKKELTIPS

Hieronder vindt u opmerkingen en ontwikkeltips bij de competentiescores.

RELATIEBEHEER
Persoonlijke relaties opbouwen en onderhouden met klanten en andere contactpersonen.
  LAAG HOOG 

Score 4.03

Opmerkingen De heer Voorbeeld werkt graag alleen aan opdrachten en houdt zich in gezelschap liever op de
achtergrond. Hierdoor kan hij nogal terughoudend overkomen op anderen.

In de relatie met anderen neemt de heer Voorbeeld zijn contacten voldoende serieus. Hij zal proberen
regels te volgen en afspraken na te komen.

Hij is begaan met anderen en is erg behulpzaam. Hij neemt dan ook graag de tijd voor klanten en
andere contactpersonen. Hij is goed van vertrouwen en gelooft dat andere mensen in principe van
goede wil zijn. Hij bouwt daardoor snel persoonlijke relaties op met klanten en andere
contactpersonen.

Ontwikkeltips Probeer actiever contact te zoeken met klanten en andere contactpersonen. Als u het lastig vindt om
contact te zoeken, plan dan bewust contactmomenten in. Probeer zoveel mogelijk persoonlijk contact
te maken in plaats van via een mail. Stel open vragen zodat u zoveel mogelijk informatie krijgt en in
kan spelen op specifieke behoeften.

Onderzoek wat de behoefte van klanten en contactpersonen zijn en maak de afspraken hierover
expliciet. Kijk geregeld de gemaakte afspraken na en kom er bij contacten op terug in welke mate
deze bereikt zijn.

Let erop dat u hierdoor uw andere werkzaamheden niet verwaarloost. Als een klant of contactpersoon
uw hulp vraagt, bedenk dan hoeveel tijd het kost en of het past in combinatie met uw andere
werkzaamheden. Let erop dat u niet te goed van vertrouwen bent en dat anderen hier niet van
profiteren.
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Verdieping V
COMPETENTIES - SCORES, OPMERKINGEN EN ONTWIKKELTIPS

Hieronder vindt u opmerkingen en ontwikkeltips bij de competentiescores.

TACT
Het vermogen om bij het uitoefenen van invloed en al naargelang de situatie, verschillende strategieën en tactieken te hanteren. Dit door
zowel op gevoelens in te spelen als rationeel te overtuigen.
  LAAG HOOG 

Score 2.54

Opmerkingen De heer Voorbeeld zal, wanneer de situatie erom vraagt, zijn aanpak redelijk gemakkelijk aanpassen
om bepaalde doelen te bereiken.

Hij vindt het lastig om duidelijk aan te geven wat zijn eigen standpunt is. Hij pakt niet snel een actief
beïnvloedende rol.

De heer Voorbeeld denkt niet altijd goed na alvorens iets te ondernemen. Hij handelt wel eens op
gevoel of impuls, waardoor er onverwachte reacties komen.

Bij nieuwe en complexe situaties heeft de heer Voorbeeld tijd nodig om overzicht te krijgen en inzicht
in de wijze waarop hij zijn doelen kan bereiken.

Hij zet zich in voor zijn eigen doelen. Hij heeft hierbij ook oog voor de belangen van de ander en kan
zich hieraan aanpassen.

Ontwikkeltips Evalueer na afloop van gesprekken waar u actief hebt ingespeeld op de behoefte van de ander(en).
Bepaal in welke situaties u uw aanpak kan verbeteren door uw gedrag meer of juist minder aan te
passen aan uw gesprekspartner.

Bepaal voordat u deelneemt aan een overleg wat de doelen zijn die u zeker wilt behalen en wat het
minimale resultaat is waar u mee kunt instemmen. Maak dit eventueel expliciet tijdens het gesprek en
stel een besluit uit wanneer het minimale resultaat niet behaald wordt.

Maak een inventarisatie van de mensen met wie u samenwerkt. Welke contacten zou u meer kunnen
benutten? Maak een plan hoe u dit kunt doen.

Neem de tijd om een goede analyse te maken van de situatie, mogelijke acties en de mogelijke
reacties van anderen.

Waar ligt uw balans tussen inschikkelijkheid en vasthoudendheid? Welke kant zou u vaker in kunnen
zetten? Op welke momenten?
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