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Inleiding

Voorbeeld Rapportage heeft op 28 februari 2019 de SelectieDeepscan ingevuld. De SelectieDeepscan is een
e-assessment bestaande uit vier verschillende onderdelen, welke vanuit verschillende invalshoeken in kaart brengen
wie Voorbeeld Rapportage is. De uitslag biedt inzicht in zijn talenten, voorkeuren en ontwikkelmogelijkheden. Tevens
worden zijn rolvoorkeuren, zijn voorkeuren ten aanzien van de werkomgeving en zijn mentale belasting in kaart
gebracht.
De SelectieDeepscan biedt handvatten om te ontdekken wie Voorbeeld Rapportage is als professional en welke
professionele rol nu of in de toekomst passend voor hem kan zijn. De uitslag geeft een beeld van de mate waarin hij
mogelijk aansluit bij een functie danwel organisatie en of hij de potentie heeft om zich hierin te ontwikkelen. Indien
Voorbeeld Rapportage hier zelf inzicht in krijgt en zich hiervan bewust is of wordt, draagt dit bij aan zijn persoonlijke en
professionele ontwikkeling. Het biedt daarmee een eerste stap tot het realiseren van duurzame inzetbaarheid, maar
geeft vooral ook inzicht in de kansen en risico's ten aanzien van een (toekomstige) functie.
Over deze rapportage
Deze rapportage is bedoeld ter reflectie. De rapportage kan bijdragen aan het vergroten van zelfkennis en zelfinzicht.
Het geeft inzicht in hoe gedrag tot stand komt en wat gedrag kan beïnvloeden. Dit kan tevens helpen meer inzicht te
krijgen in hoe anderen, zoals (toekomstige) medewerkers, collega's of leidinggevende, hem kunnen ervaren, hoe hij
overkomt en hoe hij wellicht slimmer met anderen kan omgaan.
Dit rapport wordt elektronisch gegenereerd door ons expertsysteem. De rapportage is een interpretatie van de
antwoorden die Voorbeeld Rapportage in het e-assessment heeft gegeven. Op de volgende pagina wordt uitgelegd
hoe de SelectieDeepscan is opgebouwd. Vervolgens wordt ieder gemaakt onderdeel afzonderlijk besproken, waarbij
kort wordt uitgelegd wat het onderdeel in kaart heeft gebracht en de uitslag zowel grafisch als tekstueel wordt
teruggekoppeld. Na het bespreken van de verschillende onderdelen volgt er een advies en een slotwoord.

NB. Dit rapport is uitsluitend bestemd voor Voorbeeld Rapportage en degene die hem in het kader van zijn ontwikkeling
begeleidt. Omdat individuen en situaties continu veranderen, heeft het rapport slechts een beperkte houdbaarheid.
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Over gedrag en de SelectieDeepscan

De SelectieDeepscan is een digitale vragenlijst die Voorbeeld als mens en als professional in beeld brengt. De
DilemmaMethode wordt hierbij als uitgangspunt genomen.
Over gedrag
De SelectieDeepscan gaat over gedrag. Over een deel van dit gedrag kunnen wij bewust regie voeren, een ander deel
van dit gedrag komt onbewust tot stand. Een deel van ons gedrag komt voort uit onze persoonlijkheid en een ander
deel wordt gestuurd door onze omgeving. Het helpt wanneer gedrag stapsgewijs kan worden uitgelegd op een
begrijpelijke manier, waarbij ook de samenhang van de onderliggende drijfveren van gedrag worden toegelicht. In de
DilemmaMethode worden hiervoor het hoofd, het hart, de raderen en de benen gebruikt.

Hoofd - Regie voeren
Regie voeren over onszelf en onze (werk)situatie doen we vanuit ons hoofd. We maken (al
dan niet bewust) keuzes, nemen verschillende rollen aan, laten ons leiden door persoonlijke
belangen en streven doelen na. Aan de hand van de vragenlijst is in kaart gebracht welke
rollen Voorbeeld bij voorkeur aanneemt, welke doelen hij nastreeft en vanuit welke belangen
hij gedreven is keuzes te maken. Dit is geen onderdeel van de SelectieDeepscan.

Hart - Intrinsieke motivatie
Door ons hart worden we ergens toe gedreven. Het weerspiegelt waar we blij van worden,
wat ons energie geeft en waar we ons op willen richten. Tegelijkertijd weerspiegelt het ook
wat weerstand of tegenzin oproept, waar we geen energie van krijgen en wat wij het liefst
willen vermijden. Dit wordt ook wel intrinsieke motivatie genoemd. Aan de hand van de
vragenlijst is het persoonlijkheidsprofiel van Voorbeeld in kaart gebracht en wordt inzichtelijk
gemaakt wat hem intrinsiek motiveert.

Raderen - Inzetbaarheid
Welke vaardigheden en competenties wij inzetten, wordt bepaald door onze inzetbaarheid.
Daarbij putten we uit wat we kunnen, uit wat we hebben geleerd en waar ten aanzien van
taken en activiteiten onze voorkeuren liggen. In deze rapportage bespreken we de
inzetbaarheid van Voorbeeld aan de hand van de werkomgeving die hem het meeste
aanspreekt.

Benen - Mentale balans
De situatie waarin we ons op dit moment bevinden en hoe we ons daarbij voelen, bepaalt hoe
we keuzes maken en waar we onze prioriteiten leggen. We staan anders in het leven
wanneer we weinig zorgen hebben, energiek zijn en zelfvertrouwen hebben dan wanneer we
stress, veel verplichtingen en zorgen ervaren. In dit onderdeel bespreken we de mentale
balans van Voorbeeld door zijn draagkracht af te zetten tegen zijn draaglast. Oftewel: hoe
zwaar is zijn rugzak en hoeveel ruimte en mogelijkheden heeft hij om zich te ontwikkelen?
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Persoonlijkheidsanalyse
Veel van onze gedragingen komen voort uit onze primaire behoeften en persoonlijke
karaktertrekken, ook wel persoonlijkheid genoemd. Het vertelt iets over welk gedrag onze
voorkeur heeft en hoe wij geneigd zijn om te gaan met bepaalde situaties. Het is het gedrag dat
we automatisch, vaak zonder erover na te denken, laten zien. In onderstaande grafiek wordt het
persoonlijkheidsprofiel van Voorbeeld Rapportage weergegeven. Hierin staan de
eigenschappen die zijn voorkeur hebben en welke eigenschappen minder zijn voorkeur hebben.
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3.1 Intrinsieke motivatie en drijfveren

De persoonskenmerken die Voorbeeld heeft aangegeven als meest sprekend voor zijn karakter, geven een beeld van
zijn intrinsieke motivatie. Het inzetten van deze eigenschappen levert hem eerder energie op dan weerstand. Hieronder
worden de meest sprekende persoonskenmerken van Voorbeeld en zijn intrinsieke motivatie besproken.

Hij is erop gericht zich vaak zoveel als mogelijk praktisch en realistisch op te stellen. Als hij een doel heeft, kan hij
zich zakelijk opstellen om dit doel te bereiken. Hij wil vooral niet bezig zijn met dagdromen en fantaseren. Hij kijkt
meestal goed naar wat hij ergens werkelijk aan heeft, wat het hem oplevert of wat hij ergens aan kan verdienen en
hij wil een goede balans tussen wat goed is voor hem zelf en wat goed is voor de zaak. Als hij ergens zijn best voor
doet, wil hij daar ook graag iets voor terug. Hij weet dat het leven niet alleen maar leuk is en hij vertrouwt niet
zomaar alles en iedereen. Hij weet (vaak uit ervaring) dat dingen tegen kunnen vallen en hij teleurgesteld kan raken
en meestal probeert hij dit te voorkomen. Hij kan meestal goed voor zichzelf opkomen en hij vindt dat mensen
eigenlijk voor zichzelf moeten (leren) zorgen.
Hij is gedreven om persoonlijke zaken en wat hem drijft voor zichzelf te houden. Hij is er meestal op gericht om
zichzelf wat meer formeel of afstandelijk op te stellen. Wel is hij vaak vooral praktisch en pragmatisch ingesteld.
Minder is hij gericht op de persoon, de sfeer of op sociale interactie. Hij stelt zich meestal kritisch op naar anderen
en meestal stelt hij duidelijke voorwaarden omtrent samenwerking of gezamenlijke activiteiten. Hij is vaak goed in
staat om zelfstandig te functioneren en als hij samenwerkt, dan vaak vooral omdat dit nuttig is of efficiënter werkt.
Hij het stelt het vooral op prijs dat iemand deskundig of capabel is, niet of nauwelijks stelt hij als voorwaarde dat hij
iemand aardig, sympathiek of vriendelijk vindt. Niet dat het hem niet uitmaakt met wie hij werkt of omgaat, zeker
niet. Wel stelt hij er prijs op dat in het contact met anderen, zijn collega's of relaties het ergens over gaat, het
contact nuttig is of dat het hem ook iets oplevert. Vaak is hij goed in staat om privé en zakelijk te scheiden en
meestal heeft contact met anderen een overwegend functioneel karakter. Naar anderen is hij meestal concreet en
duidelijk en afhankelijk van de situatie kan hij vaak zowel kiezen voor het harmoniemodel als ook voor het
conflictmodel en als het moet gaat hij de confrontatie niet uit de weg. Minder is hij vaak gericht op netwerken, wat
mensen bindt of samenbrengt of investeert hij in de relatie.
Hij is gedreven om balans te houden tussen kansen benutten en zijn verplichtingen nakomen. Hij streeft ernaar om
enigszins balans te houden tussen kansen en mogelijkheden enerzijds en concrete resultaten anderzijds. Vaak is
hij voldoende in staat om zich te focussen op concrete zaken, zonder zich te verliezen in starheid, maar streeft hij
ook naar duidelijkheid en zekerheid. Vaak is hij ook goed in staat om zichzelf standvastig op te stellen, maar indien
nodig of gewenst kan hij zich ook flexibel of wendbaar opstellen. Vaak is dit afhankelijk van de situatie, maar ook
van de mogelijkheden die hem ter beschikking staan. Hij staat open voor het waarnemen en registreren van
prikkels, informatie en sensaties, vaak zonder zich onnodig af te laten afleiden en vaak is hij voldoende in staat om
zichzelf te richten op concrete taken of werkwijzen. Ook al is hij soms druk met meerdere dingen tegelijk, meestal
houdt hij wel het overzicht en vaak is hij ook voldoende in staat om niet zichzelf te verliezen in chaos, toeval of
fictie. Vaak is hij gericht op feitelijke zekerheid en meestal richt hij zich op de bewezen werkelijkheid, wat hem er
meestal niet van weerhoudt om soms ook te mogen fantaseren, uit te proberen of te experimenteren.
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Hij is gedreven tot zelfstandigheid en autonomie. Hij bepaalt graag zelf waar hij zijn aandacht op richt en hij ervaart
graag een gevoel van vrijheid. Hij is gericht op zijn ontwikkeling, vaak zowel persoonlijk als in zijn werk en carrière
en vaak is hij gedreven tot zelfontplooiing. Hij neemt graag zelf zijn beslissingen en hij wil het liefst geen
afhankelijkheid van anderen ervaren. Hij stelt zichzelf doorgaans kritisch op naar anderen en vaak is hij gesteld op
een gevoel van vrijheid en een zekere mate van zelfstandigheid. Hij is meestal gericht op kennis en op informatie
en als iets zijn interesse heeft, weet hij er vaak veel vanaf. Ook wil hij meestal graag weten waar hij het over heeft
voordat hij ergens instapt, ook al kan hij soms ook ergens blind voor gaan. Wel wil hij graag weten wat hij aan
iemand heeft voordat hij anderen vertrouwt of iets van anderen aanneemt en het liefst heeft hij graag zelf het roer
(of stuur) in handen.
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3.2 Overzicht rolpatronen
Onderstaand worden de rolpatronen op basis van Voorbeeld zijn persoonlijkheidsprofiel weergegeven. Hierbij is de
intrinsieke motivatie vertaald naar de gedrevenheid en de vaardigheden als we deze gedrevenheid bewust leren
inzetten. Ook staan de persoonlijke valkuilen die dit met zich meebrengt en de uitdagingen ten behoeve van de
persoonlijke ontwikkeling beschreven. Op de volgende pagina's wordt dit verder uitgesplitst naar kernkwaliteiten,
valkuilen, allergieën en uitdagingen. Elk van deze onderdelen wordt uitgebreid toegelicht.

Drijfveren

Vaardigheden

• Wil onderzoeken, waarnemen, denken en
bedenken.
• Is gericht op concreet, praktisch en
pragmatisch.
• Streeft naar zakelijk en concreet en liever niet
teveel samen.
• Wil eigenlijk niets missen van alles wat leuk,
mogelijk of prettig is.

• Toont zich vaak alert, slim, scherp en
analytisch.
• Doet wat hij vindt wat hij moet doen.
• Kan actief handelend optreden en desnoods
afstand nemen.
• Toont zich veelal relativerend, gericht op
kansen en mogelijkheden.

Valkuilen

Uitdagingen

• Heeft soms moeite om zich te focussen of zich
goed te concentreren.
• Kan soms nors, afstandelijk of onvriendelijk zijn.
• Kan relaties onder druk zetten of het conflict
aangaan.
• Kan fantaseren, vrijblijvend of wispelturig zijn.

• Mag zichzelf slimmer en praktischer leren
organiseren.
• Mag zich soms meer verdiepen in de beleving
van anderen.
• Mag meer aandacht hebben voor sociale
verhoudingen, tact en diplomatie.
• Mag zich leren focussen en zich meer ergens
aan verbinden.
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3.3 Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn de talenten van een persoon. Deze komen voort uit onze intrinsieke
motivatie en persoonlijke karaktereigenschappen. Het zijn onze talenten die we automatisch,
vaak zonder erover na te denken, laten zien. Naar mate we ouder worden en ons ontwikkelen,
kunnen we leren onze talenten meer bewust in te zetten en ze te ontwikkelen tot competenties.
Onderstaand worden de kernkwaliteiten van Voorbeeld Rapportage beschreven.

Hij is gericht op waarneming en hij staat open voor prikkels en signalen tot ontwikkeling, verbeelding en verbetering.
Hij is nadenkend ingesteld, gericht op begrijpen, analyseren en onderzoeken. Vaak is hij zowel nieuwsgierig als
oplettend ingesteld, gericht op onderzoek, het weten en begrijpen, maar ook is hij vaak gericht op het geven van
advies of een verklaring.
Als iets zijn interesse heeft, kan hij zich specialiseren, zich ergens in verdiepen, ergens veel van weten of begrijpen
en dan van grote toegevoegde waarde zijn. Heeft iets zijn passie, dan is hij vaak nog meer alert en meestal kan hij
zich dan ook goed focussen. In zijn kracht kan hij analyseren, ontleden en verklaren en als hij een duidelijk doel
voor ogen heeft, dan kan hij er helemaal in opgaan. Soms zelfs zo sterk, dat hij zichzelf er ook in kan verliezen.
Hij is meestal vooral praktisch ingesteld en vaak is hij vooral pragmatisch in zijn denken, houding en gedrag. Hij is
vaak zelfstandig ingesteld, hij neemt graag zijn eigen beslissingen en hij doet de dingen die hij zelf wil, zelf
belangrijk vindt of zelf heeft bedacht. Hij is vaak vooral praktisch ingesteld, minder is hij gericht op interactie, sfeer
of op gezelligheid en meestal doet hij gewoon wat hij moet doen, zonder te klagen of zich druk te maken over de
sfeer of andere gevoeligheden.
Vaak is hij niet of nauwelijks gericht op wat anderen allemaal kunnen denken of van hem vinden en meestal is hij
nauwelijks gevoelig voor sociale controle of sociaal gewenst gedrag. Het is zoals het is en anders niet, en mooier of
gezelliger zal hij het vaak niet maken en soms gaat hij gewoon zijn eigen gang. Vaak kan hij ook goed alleen zijn of
zich richten op zijn eigen taak of werk. Niet noodzakelijkerwijs heeft hij anderen nodig om zich te vermaken en
samenwerken met anderen is vaak vooral omdat dit efficiënt of logisch is en niet vanwege de gezelligheid.
Hij stelt zich meestal zakelijk en vastberaden op. Hij zal zelden onnodig afwachten, maar vaak handelend optreden.
Hij neemt makkelijk het initiatief, pakt zijn verantwoordelijkheid en hij gaat de discussie niet uit de weg. Hij zegt waar
het op staat, hij weet wat hem te doen staat en regelmatig komt hij in actie, waar anderen vaak nog even nadenken.
Dit legt vaak wel een zekere druk op de relatie met anderen of veroorzaakt het spanning binnen het team of de
samenwerking met anderen.
Hij is gedreven om het initiatief te nemen en meestal neemt hij makkelijk de leiding. Vaak heeft hij geen enkele
moeite om anderen aan te sturen, te instrueren, hen taken of opdrachten te geven en meestal heeft hij geen enkele
moeite om desnoods streng en duidelijk te zijn. Hierbij heeft hij vaak wel moeite met een tegengeluid, weerstand of
een ‘ja maar’ en vaak staat hij niet snel open voor ‘hoor en wederhoor’. Wel is hij meestal bereid om de
consequenties te aanvaarden van zijn gedrag en houding, mits hij hiervan wel zelf oorzaak en gevolg ziet en/of
ervaart.
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Hij is meestal gericht op denken en bedenken. Hij kan plannen maken, situaties overzien en meestal heeft hij goed
in de gaten wat er speelt of wat er mogelijk is. Hij is opmerkzaam op wat wellicht nodig is, nuttig en/of wenselijk is
en meestal ziet, hoort en/of voelt hij wel aan wat er bij anderen speelt. Vaak kan hij goed relativeren of even afstand
nemen en vaak is hij meer gericht op de relatie, de uitkomst of de sfeer, dan dat hij zaken concreet zal aanpakken
of zich ergens aan zal verbinden. Ook maakt hij zich meestal niet zo druk over procedures, risico's of zakelijke
voorwaarden. Liever denkt hij in mogelijkheden en verlangt hij ruimte om zijn eigen gang te gaan.
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3.4 Valkuilen

Ook al hebben we talenten en kwaliteiten die we goed kunnen gebruiken, niet altijd zijn deze
talenten handig of van toepassing op de huidige situatie. Dit zijn echter wel de gedragingen die
we prettig vinden en waartoe we worden gedreven. Daarom is het soms lastig om tegen onze
drijfveren in te handelen. Ons talent is in dit geval 'te veel' aanwezig, waardoor we er in
doorslaan en wijzelf of anderen er last van krijgen. Daarom hoort bij een talent ook altijd een
valkuil. Hieronder bespreken we de valkuilen van Voorbeeld Rapportage.

Hij is vaak nadenkend ingesteld, soms teveel of erg onrustig, waardoor nadenken piekeren kan worden. Vaak is hij
flexibel ingesteld, maar soms kan hij ook te wendbaar zijn en zich te makkelijk aanpassen of te snel van plan of
richting veranderen. Vaak heeft hij dan ook meer moeite om zichzelf te focussen of zich ergens op te concentreren.
Vaak vindt hij het lastig om geordend en goed gestructureerd te werken en soms kan hij met meerdere dingen
tegelijk bezig zijn. Hij kan structuur of planning soms makkelijk loslaten of verzuimen om zaken goed te plannen, te
organiseren of voldoende af te stemmen.
Regelmatig is hij vooral druk met opties, oplossingen en mogelijkheden of is hij vooral op zoek naar kansen, maar
kan hij ook het overzicht verliezen. Soms pakt hij zaken niet voldoende efficiënt op en is zijn inzet onvoldoende
adequaat of simpelweg onder de maat. Loopt de druk vervolgens op, kan piekeren doorslaan in achterdocht, kan hij
zich ergeren, het overzicht verliezen of zelfs de weg kwijt raken. Heeft hij dan geen helder doel, concreet plan,
structuur of duidelijk perspectief, dan gaat zijn gedrag soms alle kanten op, wat uiteindelijk kan doorslaan in
achterdocht, chaos of cynisme.
Hij kan soms te pragmatisch zijn en te weinig aandacht hebben voor sfeer, gezelligheid of de beleving van de
ander. Hij doet meestal gewoon zijn werk of dat wat hij zelf nodig of belangrijk vindt, waarbij hij soms onvoldoende
rekening houdt met de beleving van de ander. Regelmatig vindt hij dat anderen maar zeuren of makkelijk klagen
over elkaar, de omstandigheden of over allerlei sfeeraspecten, waarbij anderen hem juist nors, te zakelijk of soms
erg onvriendelijk vinden. Of dat hij onvoldoende rekening wenst te houden met wat er allemaal speelt. Soms heeft
hij immers moeite om begrip te tonen of om zich coulant op te stellen, waardoor het regelmatig voorkomt dat
anderen hem te streng vinden of dat hij wellicht onredelijke eisen stelt. Vaak vindt hij dan juist dat anderen maar
zeuren of onterecht klagen, waarbij de ander hem juist erg onredelijk vindt. Of tenminste dat hij onvoldoende
rekening houdt met verzachtende of bezwarende omstandigheden.
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In relaties en in samenwerking met anderen kan hij directief en confronterend zijn in zowel zijn denken als in zijn
handelen. Vaak baseert hij zich vooral op zijn eigen beleving van de werkelijkheid, minder is hij gericht op signalen,
informatie of sensaties die bij anderen spelen of anderen hem aanreiken. Vaak heeft hij moeite met een tegengeluid
en soms ervaart hij advies al snel als kritiek of tegenwerking. Loopt de druk vervolgens op, dan is zijn houding vaak
al snel meer directief en, zeker als iets hem ernst is, is hij vrijwel direct meer confronterend en autoritair in zijn
gedrag en houding.
Bij spanning, tegenslag en tegenwerking kan hij zich meer fanatiek en (nog) meer dominant opstellen, zich actief
mengen in discussies of directief zijn in zijn houding en gedrag. Hierbij schuwt hij zeker niet het conflict, kan hij
anderen terechtwijzen of zelfs schofferen. In ieder geval is hij dan nauwelijks tactisch of diplomatiek en vaak kost
het hem veel energie en moeite om zich in te houden of om vriendelijk te blijven.
Gaan anderen dan achterover leunen of zich beledigd uiten of zich terugtrekken, dan kan hij zich nog meer ergeren.
Om zichzelf of om zijn standpunt te verdedigen kan hij anderen aanvallend tegemoet treden, waarbij hij het conflict
niet zal schuwen, maar anderen desnoods zal dwingen om zich te conformeren. Kortom, dwingen tot het maken
van een keuze. En als hij zich in het nauw gedreven voelt, gaat hij de strijd aan, waarbij desnoods alle middelen
gerechtvaardigd zijn.
Hij kan soms ook doorslaan in zijn denken in kansen en in mogelijkheden. Soms is hij zo sterk gericht op alles wat
wellicht mogelijk is, dat er soms nauwelijks iets uit zijn handen komt. Relativeren kan soms doorslaan in cynisme of
in laissez-fair, waarbij hij zichzelf soms moeilijk kan motiveren om zich concreet ergens op te focussen. Vaak is het
wel erg druk in zijn hoofd, maar meer met piekeren en peinzen dan denken in concrete stappen, feiten of een
heldere strategie, waardoor hij vaak ook niet het doel bereikt waar hij zo naar verlangt.
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3.5 Allergieën

Ook andere mensen hebben voorkeursgedragingen die voortkomen uit hun persoonlijke
behoeften en karaktereigenschappen. Wanneer anderen doorschieten in hun voorkeurgedrag,
dan kan dat bij ons weerstand oproepen. Dit wordt ook wel een allergie genoemd. De meeste
mensen voelen deze allergie met name bij het tegenovergestelde gedrag van het eigen
voorkeurgedrag. Hieronder worden de allergieën van Voorbeeld Rapportage beschreven.

Hij heeft meestal weinig aansluiting met mensen die erg vasthoudend zijn en zich onvoldoende wendbaar opstellen,
maar strikt vasthouden aan gemaakte afspraken, structuur, planning en voorschriften. Hij is vaak min of meer
allergisch voor mensen die vooral star en kritisch zijn, hameren op discipline, orde en regels, waarbij zij anderen de
wet voorschrijven, maar niet of nauwelijks verder kijken of zich verdiepen in achtergronden of onderliggende
oorzaken.
Ervaart hij dan geen respect, waardering of deskundigheid, maar krijgt hij wel kritiek, correctie of een aanwijzing,
dan schiet hij meestal duidelijk in de weerstand, vervalt hij in cynisme of reageert hij tenminste erg onredelijk.
Hij heeft vaak moeite met mensen die teveel de nadruk leggen op een goede sfeer, goede bedoelingen of
gezelligheid en minder of te weinig oog hebben voor wat nodig is of wat er concreet gedaan moet worden. Hij heeft
vaak veel moeite met anderen die makkelijk klagen, hun ongenoegen uiten of meer gericht zijn op vriendschap of
op de relatie, dan dat zij hun verantwoordelijkheid nemen of gewoon doen wat nodig is.
Vaak is hij min of meer allergisch voor sociaal gewenst gedrag, maar ook voor roddelen en klagen en vaak krijgt hij
jeuk of last van ergernis en irritatie als anderen kritiek hebben op anderen of over zijn pragmatische aanpak of
vooral zich uiten in teleurstellingen en tegenslag.
Hij heeft vaak geen aansluiting met anderen die (te)veel afwachtend zijn en er soms alles voor over hebben om
maar geen risico te lopen. Vaak heeft hij moeite met mensen die altijd in problemen (lijken te) denken, makkelijk
twijfelen of soms meer zekerheid verlangen dan redelijk of realistisch is.
Hij heeft vaak erg veel moeite met anderen die makkelijk klagen, kritiek hebben op anderen, maar nauwelijks in
staat zijn om kritisch naar zichzelf te kijken. Bij soms de minste spanning al kunnen opgeven of om zekerheid en
duidelijkheid vragen en alle verantwoordelijkheid bij anderen leggen of buiten zichzelf plaatsen. Vaak simpelweg
omdat zij ergens niet de schuld van willen krijgen of bang zijn om hun nek uit te steken.
Hij heeft vaak moeite met anderen die vooral gericht zijn op concreet, feitelijk, planning, orde en regelmaat. Vaak
heeft hij moeite met anderen die aandringen op discipline, een goede planning of concrete doelstellingen en
meestal is hij min of meer allergisch voor anderen die hem min of meer dwingen om zich te committeren of zich te
verbinden aan een vaste taak of rol. Meestal is hij sterk allergisch voor repeterende taken, voorspelbaarheid en
vastomlijnde kaders en als hij toch gedwongen wordt kan hij zowel zichzelf als anderen goed dwars zitten.
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3.6 Uitdagingen

We zijn geneigd om gedragingen te vertonen die wij van nature gemakkelijk laten zien: ons
primaire gedrag. Deze gedragingen zijn niet goed of fout, maar in de ene situatie is het primaire
gedrag gewenst en in de andere situatie minder gewenst. Onze uitdagingen helpen om naast
ons primaire gedrag functioneel gedrag te ontwikkelen: gedrag waar de situatie om vraagt.

Hij mag zich meer (leren) focussen en soms meer terugvallen op planning, ordening en/of een goede voorbereiding.
Hij mag soms meer zelfkritisch zijn en de verbinding zoeken met anderen die hem mogen controleren, desnoods
kritiseren of hem simpelweg kunnen aanvullen. Ook mag hij meer openstaan voor efficiëntie, structuur en
samenwerking en zaken vooral slim en adequaat (leren) organiseren.
Hij kan baat hebben bij het denken in patronen, kaders en structuren, een goede planning, ordening en methodisch
werken, kortom zich oefenen in discipline, zonder aan wendbaarheid te verliezen, maar vooral aan efficiëntie te
winnen. Hierbij zal hij zeker enige hulp en ondersteuning kunnen gebruiken, echter hij zal hier meestal niet snel zelf
om vragen!
Hij mag soms meer gericht zijn op een goede balans tussen geven en nemen en zich soms meer bewust zijn hoe
hijzelf of zijn gedrag op anderen overkomt. Hij mag zichzelf oefenen in het spel van sociale interactie of investeren
in de techniek van communicatieve vaardigheden, bijvoorbeeld door soms 'slimmer' of meer diplomatiek te leren
communiceren. Dit kan hij doen door zich soms meer te richten op wat de ander bedoelt, ervaart of voelt en soms
minder op zijn eigen strepen blijven staan of uit te gaan van zijn eigen gelijk, mening, taak of opdracht. Hierbij heeft
hij zeker baat bij een mentor of een coach die reflecteert op zijn gedrag en hem laat voelen en ervaren wat zijn
houding soms doet met anderen.
Hij is vaak voldoende assertief, maar ook strijdbaar en meestal zet hij sterk in op de kracht van logica en
daadkracht. Hij kan baat hebben bij een mentor die hem stimuleert tot het ontwikkelen van tact en diplomatie, hem
reflecteert en prikkelt om zijn vaak grote daadkracht beter of slimmer in te zetten of te regisseren. Vaak is het
gewoon een kwestie van nuanceren, doseren en balans aanbrengen tussen informeren en instrueren.
Delegeren, relativeren en meer sociale interactie zijn voor hem vaak zowel aandacht- als ontwikkelpunten. Vaak is
hij meer gericht op actie en verantwoordelijkheid dan op inspireren, delegeren en verleiden. Training in leiderschap,
een communicatietraining of training sociale interactie zal daarom zeker kunnen bijdragen aan zowel zijn verdere
ontwikkeling als ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan zijn adequate of efficiënte inzetbaarheid.
Hij mag zichzelf soms meer bewust zijn hoe hij overkomt op anderen en wat zijn gedrag met anderen doet. Vooral
echter mag hij meer feitelijk en vooral meer slim omgaan met zijn talenten en zijn capaciteiten en meer aandacht
schenken aan zijn professionele ontwikkeling.
Soms is hij onvoldoende zelfkritisch in zijn opstelling of houding naar anderen. Vaak is hij vooral gericht op denken
en bedenken, meestal meer om het zichzelf naar de zin te maken dan dat hij concreet en doelgericht zal werken of
zich zal verbinden aan concrete resultaten.
Hij kan baat hebben bij een coach die hem prikkelt zich meer zakelijk assertief op te stellen. Hierbij mag hij zich
meer richten op feitelijke resultaten of concrete doelstellingen en minder zaken op hun beloop te laten. Hij mag zich
oefenen in een betere balans tussen spelen versus werken, genieten versus leren, consumeren versus produceren
en incasseren versus investeren, kortom professionaliseren en een betere balans aanbrengen tussen zijn
persoonlijke en zakelijke belangen en/of interesses.
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Werkomgeving

Welk gedrag wij inzetten, wordt onder andere bepaald door onze kennis, vaardigheden,
persoonlijkheid en hoeveel energie, zorgen en verplichtingen wij ervaren. In dit hoofdstuk
bespreken we de inzetbaarheid van Voorbeeld Rapportage op basis van drie
Werkomgevingsfactoren.

Bedrijfscultuur

Werkmotivatie

Loyaliteitsfactor

Adhocratie

Persoonlijke ontwikkeling

Zelfontplooiing

Hiërarchie

Werkzekerheid

Functie

Familiecultuur

Sociale participatie

Werksfeer

Marktcultuur

Succes

Ambitie

Hierboven staat de ideale werkomgeving van Voorbeeld Rapportage beschreven, uitgesplitst naar drie
Werkomgevingsfactoren. Op de eerste plaats wordt de bedrijfscultuur weergegeven die Voorbeeld het meeste
aanspreekt. Hierbij staat een Adhocratie voor een cultuur met veel vrijheid en weinig structuur, Hiërarchie voor een
cultuur met juist veel structuur, Familiecultuur voor een omgeving met veel gezelligheid en sfeer, en Marktcultuur voor
een omgeving waarin ambitie en prestatie hoog in het vaandel staan.
Verder is er in kaart gebracht wat Voorbeeld motiveert in zijn werk en wat hij nodig heeft om zijn werk goed te kunnen
blijven doen (de Loyaliteitsfactor). Op de volgende pagina wordt de uitslag verder toegelicht.
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4.1 Toelichting Werkomgevingsfactoren
Bedrijfscultuur
De bedrijfscultuur die Voorbeeld Rapportage het meest aanspreekt is: Adhocratie.
Met deze keuze geeft hij aan het liefst te willen werken in een bedrijf of instelling met een bedrijfscultuur, die kan
worden getypeerd als een adhocratie. Een adhocratie kenmerkt zich door een innovatieve, vooruitstrevende en vaak
ook dynamische cultuur. Er is veelal sprake van een kennisintensieve en op (voortdurende) verandering en
verbetering gerichte cultuur en binnen de organisatie speelt innovatie, intellectuele expertise en kennisintensieve
producten en diensten een zeer belangrijke rol. De managementstijl van de organisatie richt zich met name op de
eigen verantwoordelijkheid van het individu, waarbij er sterk wordt ingezet op de persoonlijke en intellectuele
ontwikkeling van de medewerker.

Werkmotivatie
Wat Voorbeeld Rapportage motiveert in zijn werk is: Werkzekerheid.
Hij voelt zich momenteel vooral gemotiveerd vanwege een gevoel van werkzekerheid. Hij wil nu vooral weten waar hij
aan toe is, hij wil zekerheid en duidelijkheid in zijn werk ervaren en hij werkt bij voorkeur volgens duidelijke instructies
en heldere taken. Een zekere en stabiele werkomgeving, inkomenszekerheid en weten waar aan toe te zijn zijn
belangrijke drijfveren voor hem. Ook het krijgen van duidelijke instructies en het kunnen vertrouwen op procedures en
afspraken kunnen voor hem momenteel erg belangrijk zijn in zijn werk.

Loyaliteitsfactor
Voorbeeld Rapportage heeft Zelfontplooiing nodig om zijn werk te kunnen blijven doen.
Hij geeft aan zich momenteel vooral te willen binden aan een organisatie met goede ontwikkelmogelijkheden en een
zekere mate van vrijheid om zijn eigen keuzes te kunnen maken. Hij ervaart graag voldoende zelfregie en autonomie
en hij wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatie, meedenken over het beleid en hij werkt
liever niet in een organisatie waarbij er sprake is van vaste patronen, strikte regels en een zekere mate van
bureaucratie. Een gebrek aan doorgroeimogelijkheden en opleidingsmogelijkheden en het niet voldoende zelfstandig
kunnen werken, stimuleren hem niet, maar dragen ook zeker niet bij aan een gewenste of duurzame inzetbaarheid
van hem.
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Mentale balans

De mentale balans geeft inzicht in de hoeveelheid ruimte die beschikbaar is om te investeren in
persoonlijke ontwikkeling. Hoe meer zorgen, onzekerheid, spanning, druk of stress wij ervaren,
hoe meer moeite wij hebben om open te staan voor kansen of mogelijkheden en des te eerder
we terug zullen vallen op onze intrinsieke motivatie.

De mentale balans weerspiegelt de mate waarin Voorbeeld zich vrij voelt om spontaan en onbezwaard eigen keuzes te
maken en in staat is om objectief en ongedwongen te reflecteren. Iemand met een lage mentale belasting zal
makkelijker prikkels en informatie toelaten, zonder zich beperkt te voelen door persoonlijke zorgen, eerdere
teleurstellingen of het ervaren van belangentegenstellingen.
Een (zeer) lage mentale belasting kan een risico vormen. Dit kan namelijk indicatief zijn voor een zekere mate van
naïviteit, impulsiviteit of zelfs onbedachtzaamheid en roekeloosheid.
Een gemiddelde mentale belasting wordt als optimaal beschouwd. Het duidt erop dat de vermogens van een persoon
en de zorgen in balans zijn. Iemand kan hierbij prikkels toelaten, maar putten uit eerdere ervaringen en zich enige
moeilijkheden voorstellen.
Een hoge mentale belasting geeft weer dat iemand vaak meer verplichtingen, zorgen en belangentegenstellingen
ervaart, dan dat er draagkracht is. Dit gaat vaak ten koste van de objectiviteit, professionaliteit en in veel gevallen ook
van het vermogen om onbezwaard te kunnen handelen. Iemand met een hoge mentale belasting is meer geneigd om
risico's, twijfels en onzekerheden te benadrukken en uit te vergroten. Dit uit zich bijvoorbeeld in het vermijden van
verwijtbaarheid, controledrift of spanningsklachten.
De mentale balans is in kaart gebracht door de draagkracht af te zetten tegen de draaglast. Oftewel: wat kan
Voorbeeld 'inzetten' in zijn situatie (draagkracht) en met welke verplichtingen of zorgen moet hij rekening houden
(draaglast). De draagkracht en draaglast bestaan uit de volgende onderdelen:
Draagkracht
Zelfvertrouwen
Energie
Opgedane ervaringen
Normen en waarden
Aanwezigheid van kennis en kunde

Draaglast
Teleurstellingen uit het verleden
Stress of spanning in de huidige situatie
Zorgen over de toekomst
Verplichtingen
Zorgbelasting directe omgeving

Op de volgende pagina wordt de mentale balans van Voorbeeld visueel weergegeven door middel van een wijzer.
Wanneer de wijzer horizontaal naar links (geel) of naar rechts (oranje en rood) wijst, dan betekent dit dat de mentale
belasting aandacht behoeft en dat Voorbeeld mogelijk baat heeft bij begeleiding om zijn mentale belasting te
verbeteren.
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Toelichting mentale belasting
Voorbeeld Rapportage ervaart op dit moment een gemiddelde mentale belasting.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat zijn kansen en mogelijkheden redelijk in balans zijn met zijn zorgen en
verplichtingen. Hij dient weliswaar rekening te houden met een aantal zorgen, verplichtingen of belemmeringen,
echter deze zijn vaak ook goed op te brengen of na te komen. Ook al voelt hij zich in sommige situaties gehinderd om
spontaan zijn hart (of intuïtie) te volgen of om onbevangen keuzes te maken, zijn plezier of voldoening is er vaak niet
minder om. Hij heeft meestal voldoende energie en enthousiasme om zijn taken naar behoren te verrichten en
beschikt doorgaans ook over voldoende potentie om beslissingen, initiatief of de leiding te nemen. Echter is hij zich er
ook van bewust dat hij hierbij rekening dient te houden met een soms weerbarstige werkelijkheid.
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Advies

Algemeen beeld en intrinsieke motivatie
Meestal bepaalt hij het liefst zelf wat hij wil doen, hoe hij iets doet of waar hij zich op richt. Meestal stelt hij zich
zelfstandig en onafhankelijk op, laat hij zich niet snel iets gezeggen of aan hem opdringen. Vaak heeft hij er een
hekel aan als anderen iets voor hem bepalen, hem beperken, zich aan hem opdringen of hem zeggen wat hij moet
doen.
Vaak stelt hij zich kritisch op naar anderen en wil hij weten wat hij aan iemand heeft, vooral als hij er zelf belang bij
heeft. Hij is zeker niet graag afhankelijk van anderen, liefst kiest hij zelf en soms gaat hij gewoon zijn eigen gang.
Hij kan soms goed alleen zijn of zijn eigen ding doen. Niet noodzakelijkerwijs zoekt hij gezelligheid of heeft hij veel
behoefte aan sociale interactie. Hij kan kritisch zijn, soms hoge eisen stellen, of cynisch uit de hoek komen en
meestal heeft hij niet veel op met sociaal gewenst gedrag of goed bedoelde complimentjes.
Meestal neemt hij makkelijk het initiatief, toont hij zich gedreven en weet hij van aanpakken. Maar hij wil vaak wel
zijn zin krijgen en meestal kost het hem moeite om zich geduldig en afwachtend op te stellen. Hij kan vriendelijk en
aardig zijn, maar meestal stelt hij zich vooral zakelijk en soms afstandelijk op. Hij vindt het vaak lastig om zijn gevoel
van kwetsbaarheid te tonen, liever houdt hij zich groot, flink en sterk. Vaak wat hem werkelijk bezig houdt, deelt hij
niet snel met anderen. Soms kan hij dwingend of ongeduldig zijn, vooral als hij zich niet op zijn gemak voelt, echter
hij zal dit zelden toegeven of bespreekbaar maken.
Soms kost het hem moeite om zich in te leven in de ander en heeft hij moeite om zijn betrokkenheid te tonen. Vaak
stelt hij zich liever zakelijk op, waarbij hij soms meer gericht is op zijn eigen belang dan op dat van anderen. Hij zal
meestal willen voorkomen dat hij tekort komt of dat zijn belang zal worden geschaad. Soms is hij vooral druk met
zichzelf, waarbij hij soms voorbij kan gaan aan de beleving en/of de grenzen van de ander. Vaak niet om anderen
tekort te doen, wel omdat hij soms vooral bezig is met alles wat hem drijft of wat hij noodzakelijk vindt.
In werk en samenwerking
Hij kan vaak zowel goed zelfstandig functioneren, als ook goed presteren in een team. Meestal vooral als dit ook
bijdraagt aan een betere prestatie en/of het resultaat. Minder is hij in zijn werk, in tegenstelling tot een teamplayer,
gericht op sociale betrokkenheid, gezelligheid of sfeeraspecten, wel vaak op efficiëntie of doelmatigheid. Zoals voor
een teamplayer samenwerking vaak voorwaardelijk is, zo kan hij vaak ook goed alleen werken en heeft hij niet
noodzakelijkerwijs sociale interactie nodig om goed of adequaat te presteren.
Hij is vaak kritisch op de bijdrage van anderen met wie hij samenwerkt en vaak is hij meer gericht op een goed of
adequaat resultaat dan op gevoelens van betrokkenheid, sfeer of saamhorigheid. Hijzelf vindt meestal dat anderen
niet zo moet zeuren als hij zich kritisch opstelt of kritische voorwaarden stelt aan samenwerking. Soms is hij vooral
druk met zichzelf of wil hij iets ook zelf kunnen, waardoor samenwerken met hem soms enigszins stroef verloopt,
zeker voor hen die vooral gericht zijn op gezelligheid en sfeeraspecten.
Zijn werkhouding is vaak vooral zakelijk, formeel en feitelijk en meestal is hij niet sterk te beïnvloeden op zijn
gevoel. Soms lijkt het wel alsof hij alles naar zijn hand wil zetten en hij nauwelijks affiniteit heeft met gevoeligheden,
gevoelens en/of de beleving van anderen. Wordt hij aangesproken om soms meer rekening te houden met de
gevoelens van anderen of meer begrip te tonen voor eventuele verzachtende omstandigheden, dan wijst hij dit
meestal duidelijk af en vaak ervaart hij dit als onrealistisch, onzakelijk, onwerkelijk of idealistisch. Vaak heeft hij veel
moeite met mensen met een overwegend sociale of idealistische kijk op zaken en soms kan hij het nauwelijks
opbrengen om te begrijpen waarom iemand soms 'zo naïef' of onzakelijk kan zijn.
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Aandachtspunten
Hij is vaak gedreven tot zelfstandigheid. Hij dopt zogezegd het liefst zijn eigen boontjes. Hij heeft soms een geheel
eigen kijk op de werkelijkheid en vaak heeft hij ook een duidelijke eigen mening. Vaak hanteert hij een geheel eigen
denkwijze of een eigen stijl van werken en meestal legt hij zich niet snel neer bij de status-quo. Soms ervaren
anderen hem als eigenzinnig of soms als eigenwijs en soms doet hij iets het liefst maar zelf of is hij soms het liefst
even alleen. Soms is hij zo druk met zichzelf of wil hij alles zelf kunnen, dat hij zich afsluit of anderen buitensluit.
Hijzelf vindt dan vaak dat anderen niet zo moet zeuren als hij zich even terugtrekt, zich kritisch opstelt of soms
gewoon even alleen wil zijn.
Hij zegt vaak precies waar het op staat. Meestal draait hij ergens niet omheen en vaak weet iedereen precies hoe
hij ergens tegenaan kijkt. Met hem valt meestal niet te spotten en zoete broodjes worden door hem niet gebakken.
Hij weet meestal precies wat hij wil, maar vooral ook wat hij niet wil of niet zal tolereren. Hij geeft vaak duidelijk aan
waar hij naartoe wil en wat hij wil bereiken en vaak laat hij zich niet makkelijk door iets of iemand tegenhouden.
Wordt hij gedwongen tot iets waar hij niet achterstaat, dan toont hij kracht, moed en daadkracht. Wordt hij
gekritiseerd of tegengewerkt, dan kiest hij vaak eerder voor de aanval dan dat hij zich even terugtrekt, laat staan dat
hij opgeeft. Eigenlijk wil hij niet van opgeven weten en vaak is weerstand voor hem slechts een signaal of prikkel om
nog meer zijn best te doen.
Ontwikkeling en begeleiding
Hij is soms geneigd om sneller door te pakken dan altijd slim of diplomatiek is. Soms overziet hij niet het gehele
speelveld, wat als de druk toeneemt soms een risico kan vormen. Hij is immers vaak geneigd om door te pakken of
iets zelfstandig op te lossen, waardoor hij soms nalaat om hulp te vragen of dit toe te laten. Soms kan hij hier ook in
doorslaan, zich terugtrekken in zichzelf of zijn eigen gelijk, waardoor hij zich afsluit voor advies, reflectie of
samenwerking. Ook kan hij soms te kritisch zijn op anderen en doorslaan in achterdocht of juist in eigen succes,
zelfstandigheid of autonomie. Soms vraagt hij zich af of anderen iets wel alleen afkunnen, twijfelt hij aan iemands
deskundigheid of vindt hij het irritant als anderen behoefte hebben aan meer contact. Ook kan hij zich soms
afvragen wat er met iemand aan de hand is, als hij niet direct enthousiast reageert op een verzoek tot
samenwerking of contact. Soms echter sluit hij anderen teveel buiten, waardoor samenwerking met hem wel erg
lastig wordt, of hij zich soms zo kritisch, cynisch of achterdochtig opstelt dat er eigenlijk niet meer met hem valt
samen te werken en hij uiteindelijk overal alleen voor staat.
Hij toont vaak zelden zijn gevoel van kwetsbaarheid. Meestal gaat hij recht op zijn doel af, soms zonder
nuancering, gevoelsaspecten of emoties. Meestal gaat hij door tot op het gaatje, geeft hij niet op en hij laat zich
meestal niet of nauwelijks beïnvloeden op zijn gevoel of sentimenten. Soms is hij star, vaak vasthoudend en
volhardend en hij weet meestal nauwelijks van relativeren of nuanceren.
Als hij zich heeft voorgenomen om iets te bereiken kan hij soms veeleisend zijn, zichzelf en anderen soms kunnen
overvragen en soms onmogelijke eisen stellen. Hij is soms zo sterk gedreven ergens iets van te maken, dat hij door
roeien en ramen gaat, soms conflicten oproept of desnoods de boel forceert. Alles voor de goede zaak, het goede
doel, de winst of het succes.
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Tot slot

In deze rapportage hebben wij u de resultaten van de SelectieDeepscan teruggekoppeld. U heeft hiermee een beeld
gekregen van wat Voorbeeld Rapportage drijft, waar voor hem kansen en belemmeringen liggen en wat voor hem
verstandig is om rekening mee te houden. Met deze rapportage bieden wij handvatten voor het persoonlijke
terugkoppelingsgesprek met Voorbeeld. Door middel van de inzichten willen we Voorbeeld stimuleren om nog eens
kritisch te kijken naar zijn gedrag in relatie tot zijn (loopbaan)situatie.
Tenslotte benadrukken wij dat dit document geen uitspraken doet over wat 'goed of fout' is en niet als een beoordeling
of veroordeling mag worden gezien. Het kan vooral dienen als een handvat, zodat Voorbeeld Rapportage regie kan
voeren over zijn toekomst!
Succes!
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