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1. Inleiding
Op 1 januari 2015 heeft Anna Visser de Werkgeluk Deepscan gemaakt. De Werkgeluk Deepscan is een vragenlijst
opgebouwd uit vier verschillende onderdelen. De uitslag brengt vanuit verschillende invalshoeken in kaart hoe gelukkig
Anna Visser zich voelt in haar werk en hoe zij hier zelf regie over kan voeren. Daarbij staat niet alleen centraal wanneer
zij werkgeluk ervaart en plezier en voldoening haalt uit haar werk. Er wordt ook inzicht gegeven in wat zij zélf kan doen
om geluk in haar werk te realiseren en te behouden.
Over werkgeluk
Mensen die werkgeluk ervaren geven aan met plezier naar het werk te gaan en voldoening te halen uit de
werkzaamheden die ze verrichten. Daarbij worden vooral het werk en de werkomstandigheden positief beoordeeld. Te
denken valt bijvoorbeeld aan fijne collega's, een prettige werksfeer en uitdagende werkzaamheden. Maar weerspiegelt
dit eigenlijk wel werkgeluk? Zo blijkt namelijk dat de mate waarin iemand werkgeluk ervaart, vooral wordt bepaald door
het eigen gedrag en slechts in geringe mate door de (werk)omstandigheden. Het zijn vooral de keuzes die iemand
maakt en de wijze waarop iemand omgaat met zijn of haar (werk)omstandigheden die bepalen of iemand zich gelukkig
voelt in zijn werk. Daarmee ontstaat er een interessante vraag: "Hoe voeren wij regie over ons eigen werkgeluk?"
Het is zinvol om zo nu en dan stil te staan bij werkgeluk. Te reflecteren op wat iemand energie geeft en wat iemand
stimuleert om zichzelf verder te ontwikkelen. Wat iemand nodig heeft om lekker in zijn werk te zitten en wat de gevolgen
zijn als dit niet het geval is. Wanneer iemand zich 'werkgelukkig' voelt heeft dit een positieve invloed op het algehele
geluksgevoel en daarmee ook op de inzetbaarheid.
Over deze rapportage
Deze rapportage is bedoeld ter reflectie. De rapportage kan bijdragen aan het vergroten van zelfkennis en zelfinzicht.
Het geeft een beeld van hoe gedrag tot stand komt en wat de ervaring van het werk kan beïnvloeden, en maakt het
mogelijk een inschatting te maken van de huidige werkgelukbeleving van Anna Visser. Dit kan tevens helpen meer
inzicht te krijgen in hoe zij met haar werksituatie omgaat en hoe zij wellicht meer werkplezier en succes in haar werk
kan realiseren.
Dit rapport wordt elektronisch gegenereerd door ons expertsysteem. De rapportage is een interpretatie van de
antwoorden die Anna Visser in het e-assessment heeft gegeven. Op de volgende pagina wordt uitgelegd hoe de
Werkgeluk Deepscan is opgebouwd. Vervolgens wordt ieder gemaakt onderdeel afzonderlijk besproken, waarbij kort
wordt uitgelegd wat het onderdeel in kaart heeft gebracht, waarna de uitslag zowel grafisch als tekstueel wordt
teruggekoppeld. Na het bespreken van de verschillende onderdelen wordt een handmatig conclusie en advies gegeven.
Hierna volgt er een slotwoord.
* Anna Visser is een fictief persoon ten behoeve van deze voorbeeldrapportage

NB. Dit rapport is uitsluitend bestemd voor Anna Visser en de personen met wie zij de inhoud wil bespreken. Omdat
individuen en werksituaties veranderen heeft het rapport slechts een beperkte geldigheidsduur.

Pagina 3 van 19
Copyright NewHR B.V.

Werkgeluk Deepscan
Naam: Mevr. Anna Visser
Datum: 1 januari 2015

2. Wat is de Werkgeluk Deepscan en hoe werkt het?
De Werkgeluk Deepscan is een vragenlijst die Anna Visser vanuit verschillende invalshoeken in beeld brengt. De
DilemmaMethode wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Het mensbeeld, zoals hieronder wordt weergegeven en
toegelicht, is de basis van de DilemmaMethode en legt uit hoe gedrag werkt.
Hoe werkt gedrag?
De Werkgeluk Deepscan gaat over gedrag. Over gedrag dat zichtbaar is of niet en gedrag dat bewust of misschien ook
wel onbewust wordt ingezet. Wisselend per context, als mens, collega, werknemer of leidinggevende. Vanuit het
mensbeeld wordt inzichtelijk gemaakt hoe ons gedrag gestuurd wordt vanuit verschillende invalshoeken. De Werkgeluk
Deepscan bestaat uit vier onderdelen, die vanuit deze verschillende invalshoeken gedrag en daarmee de inzetbaarheid
van Anna Visser in kaart brengen.

Hoofd - Regie voeren
Regie voeren over onszelf en onze ontwikkeling doen we vanuit
ons hoofd. We maken (al dan niet bewust) keuzes, enerzijds op
basis van onze denkstijl en anderzijds vanuit onze belangen en
doelen. De Werkgeluk Deepscan richt zich op dit laatste aspect. Het
brengt in kaart welke rollen Anna Visser bij voorkeur aanneemt,
welke doelen zij nastreeft en vanuit welke belangen zij gedreven is
keuzes te maken.
Hart - Intrinsieke motivatie
Door ons hart worden we ergens toe gedreven. Het weerspiegelt
waar we 'blij' van worden, waar we energie van krijgen en waar we
ons op willen richten. Het weerspiegelt ook wat weerstand oproept,
wat energie kost en wat wij het liefst willen vermijden. Dit wordt ook
wel intrinsieke motivatie of persoonlijkheid genoemd. De Werkgeluk
Deepscan brengt het persoonlijkheidsprofiel van Anna Visser in kaart
en maakt inzichtelijk wat haar intrinsiek motiveert.
Raderen - Inzetbaarheid
Welke vaardigheden en competenties wij kunnen of willen inzetten
wordt bepaald door onze raderen. Daarbij putten we enerzijds uit wat
we kunnen en wat we hebben geleerd (competenties). Anderzijds
laten we ons hierin leiden door onze perceptie van mogelijkheden
en voorkeuren ten aanzien van taken en activiteiten. De Werkgeluk
Deepscan onderzoekt welke beleving Anna Visser heeft ten aanzien
van (groei)mogelijkheden in haar huidige werksituatie.
Benen - Mentale belasting
De situatie waarin we ons op dit moment bevinden bepaalt hoe we
keuzes maken en waar we onze prioriteiten leggen. Wanneer we
weinig zorgen of problemen hebben, energiek zijn en zelfvertrouwen
hebben staan we anders in het leven, dan wanneer we stress of
onmacht ervaren en veel verplichtingen en zorgen hebben. De
Werkgeluk Deepscan brengt de mentale draagkracht en draaglast
van Anna Visser in kaart en maakt inzichtelijk hoe mentaal weerbaar
zij op dit moment is.
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3. De mentale belasting
De mentale belasting bepaalt voor een groot deel hoe wij op dit moment prioriteiten bepalen. Hoe meer zorgen,
onzekerheid, spanning, druk of stress wij ervaren, hoe minder onbevangen wij onze situatie en onze ontwikkeling
kunnen benaderen en hoe meer moeite wij mogelijk hebben om open te staan voor kansen of mogelijkheden waar wij
nog niet eerder aan hebben gedacht. Dit heeft zijn weerslag op onze beleving van werkgeluk en het al dan niet
daadwerkelijk (kunnen) zien, creëren en benutten van mogelijkheden om zelf sturing te geven aan onze werksituatie en
ons werkgeluk.
Onderstaand wordt de mentale belasting van Anna Visser visueel weergegeven. Deze is in kaart gebracht door haar
draagkracht af te zetten tegen haar draaglast. Oftewel: wat kan zij 'inzetten' in haar werksituatie en professionele
ontwikkeling (draagkracht), en met welke verplichtingen of zorgen moet zij rekening houden (draaglast). Onderstaande
factoren worden onder meer gemeten.
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

De mentale belasting van Anna Visser wordt hieronder visueel weergegeven door middel van een wijzer. Wanneer de
wijzer op oranje of rood staat, dan betekent dit dat haar mentale belasting aandacht behoeft en dat dit haar mogelijk
belemmert in het realiseren van werkgeluk. Zij heeft dan mogelijk baat bij begeleiding om haar mentale belasting te
verbeteren.
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Toelichting mentale belasting
De mentale belasting is indicatief voor de mate waarin iemand zich vrij voelt om onbevangen en spontaan eigen
keuzes te maken. Het geeft een goed beeld in hoeverre hij (of zij) in staat is om zich ongedwongen en positief in te
zetten naar anderen, zoals klanten en collega's, open staat voor samenwerking en in staat is om eigen werkgeluk te
regisseren. Ook geeft het een goed beeld in hoeverre iemand in staat mag worden geacht om te reflecteren,
eventuele kritiek kan verdragen en zich kan richten naar de wensen en verlangens van anderen. Ook geeft het een
duidelijk beeld van de eventuele bezwarende omstandigheden, bijvoorbeeld in de privésfeer, waardoor iemand
minder zelfregie kan voeren over zijn of haar werkgeluk vanwege mogelijke vooroordelen, belangentegenstellingen,
zorgen of teleurstellingen.
Een lage mentale belasting is indicatief voor het ervaren van een grote mate van vrijheid om eigen keuzes te maken.
Bij een lage mentale belasting is de kans dat iemand zijn of haar werkgeluk zelf kan regisseren vaak groter dan bij
een hoge of zeer hoge mentale belasting. Een neutrale of gemiddelde mentale belasting betekent dat er meestal een
goede balans is tussen de mogelijkheden die iemand heeft en de verplichtingen die iemand ervaart. Een hoge
mentale belasting geeft aan dat iemand soms meer verplichtingen, zorgen en belangentegenstellingen ervaart dan
wenselijk is. Hierdoor neemt de mate van zelfregie af, vaak ook vanwege gevoelens van onzekerheid en twijfel of een
gebrek aan controle. Hoe hoger de mentale belasting, hoe meer gevoelens van twijfel, onzekerheid en zorgen de
beleving van werkgeluk negatief kunnen beïnvloeden. Ook worden bij een hoge mentale belasting de risico's, twijfels
en onzekerheden vaak sterker beleefd, waardoor de kans op weerstand en frustratie ook toeneemt. Een zeer lage
mentale belasting kan daarentegen ook indicatief zijn voor een zekere mate van naïviteit en impulsiviteit of het
onderschatten van risico's.
Anna Visser scoort gemiddeld op de mentale belasting.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat zij momenteel wel eens rekening dient te houden met een aantal zorgen,
verplichtingen of belemmeringen welke haar soms ook verhinderen om spontaan haar hart (of intuïtie) te volgen of om
onbevangen keuzes te maken. Zij heeft meestal voldoende energie en enthousiasme en zij beschikt doorgaans ook
over voldoende bewegingsvrijheid om beslissingen of het initiatief te nemen, echter zij is zich ook bewust dat zij hierbij
ook rekening zal dienen te houden met een soms weerbarstige werkelijkheid. Het ontbreekt haar meestal niet aan de
wil om succesvol of gelukkig te zijn in haar werk, maar soms ontbreekt het haar wel eens aan de mogelijkheden
hiertoe. Ook vormen de omstandigheden soms een grotere belemmering dan wenselijk is of vraagt de samenhang of
complexiteit soms om meer energie, inzicht of tijd dan beschikbaar is. Zij is soms wel op zoek naar kansen en
mogelijkheden om meer plezier te hebben in haar werk, waarbij zij zich ook bewust is van de noodzaak tot het
realiseren van gedefinieerd of gewenst resultaat. Bij het maken van haar keuzes wil zij zich liever niet teveel laten
beperken door de omstandigheden of mogelijke belemmeringen, waarbij de realiteit dit niet altijd toelaat en de
problemen soms meer complex zijn dan dat er mogelijkheden of oplossingen beschikbaar zijn. Zij laat zich het liefst
leiden door haar intuïtie, ervaring en intrinsieke drijfveren, echter bij belangentegenstellingen en complexiteit
ontbreekt het haar soms wel eens aan inzicht of vaardigheden om adequaat te anticiperen. Zij denkt het liefst in
oplossingen en mogelijkheden, maar ook in termen van zorgen, risico's of belemmeringen, waarbij zij momenteel wel
een zekere balans ervaart.
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4. Het persoonlijkheidsprofiel
Alhoewel onze huidige mentale belasting onze prioriteiten bepaalt, komen veel van onze gedragingen voort uit onze
primaire behoeften en persoonlijke karaktertrekken (persoonlijkheid). Het vertelt iets over welk gedrag onze voorkeur
heeft en hoe wij geneigd zijn om te gaan met bepaalde situaties, privé en in ons werk. Het zijn onze talenten die we
automatisch, vaak zonder er over na te denken, laten zien. Dit maakt tevens zichtbaar wat wij nodig hebben om ons
werkgelukkig te voelen en wat wij zelf kunnen doen om dit te (blijven) realiseren.
De Werkgeluk Deepscan heeft het persoonlijkheidsprofiel van Anna Visser en daarmee haar intrinsieke motivatie en
talenten in kaart gebracht. De uitslag zegt iets over wie zij is als persoon en als professional, en welke voorkeuren en
behoeften zij heeft ten aanzien van haar werk. Het geeft aan waar voor haar mogelijkheden liggen en waar zij tegenaan
kan lopen in haar ontwikkeling en haar functioneren. Tevens geeft het inzicht in wat zij nodig heeft en wat zij zelf kan
doen om (meer) plezier te ervaren in het werk. Daarmee weerspiegelt het haar werkgeluk op basis van haar intrinsieke
motivatie, zodat zij zelf regie kan voeren over haar werkgeluk.
Onderstaand wordt het persoonlijkheidsprofiel van Anna Visser allereerst weergegeven door middel van een
staafdiagram. De betekenis hiervan wordt op de volgende pagina uitgebreid toegelicht. Om die reden hoeft dit onderdeel
niet zelfstandig gelezen en geïnterpreteerd te worden. De toelichting wordt weergegeven aan de hand van de
persoonlijke waarden die voor haar het meest kenmerkend zijn. Daarmee wordt automatisch een vertaalslag gemaakt
naar wat haar persoonlijkheid in de praktijk betekent ten aanzien van haar intrinsieke motivatie, haar talenten, haar
voorkeuren, haar ontwikkelmogelijkheden en haar aandachtspunten in het kader van het realiseren en behouden van
werkgeluk.
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*Deze grafiek weerspiegelt de ruwe scores van het persoonlijkheidsprofiel. Deze hoeft niet zelfstandig geïnterpreteerd
te worden.
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Talenten:
Kan zichzelf profileren en waardering
afdwingen.
Kan zich focussen op planning en
duidelijkheid.

Drijfveren en motivatie:

Kan hard werken en is ambitieus.

Verlangt naar achting, aanzien en

Kan veiligheid en zekerheid zoeken

waardering.

en bevorderen.

Verlangt naar houvast, helderheid en
realisme.
Verlangt naar enthousiasme, inzet en
ijver.
Verlangt naar veiligheid, garantie en
geborgenheid.

Persoonlijke ontwikkelpunten:
Mag zichzelf minder profileren en
anderen meer waarderen.
Mag meer open staan voor inzichten
en ideeën.
Meer ambities begrenzen en zich

Valkuilen:

vaker ontspannen.

Kan zelfingenomen en arrogant

Mag meer anticiperen en meer

overkomen.

onderzoek doen.

Kan koppig en star overkomen.
Kan fanatiek en ongeremd
overkomen.
Kan moeite hebben om zich aan te
passen.
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Wat jouw werkplezier beïnvloedt:
1) Erkenning
Jouw persoonlijke score:
Je scoort hoog op erkenning.
Jouw intrinsieke motivatie en gedrevenheid:
Je bent gedreven om succes te realiseren. Je bent meestal ook goed in staat om jezelf te profileren of om aandacht
te vragen voor wie je bent en wat je doet. Je vindt het belangrijk dat mensen je waarderen, je wilt serieus genomen
worden en je vindt het belangrijk dat mensen elkaar met respect behandelen. Je vindt het belangrijk dat je nuttige of
belangrijke dingen kunt doen, kortom dat de dingen die je doet ook daadwerkelijke ergens toe bijdragen. Je hebt
graag aandacht van anderen en je vindt het niet vervelend om in de belangstelling te staan of om invloed uit te
oefenen. Je bent gedreven waardering te ontvangen, je zoekt bevestiging voor jouw eigen inbreng en je kunt soms
ook wat (te) nadrukkelijk aanwezig zijn. Je hebt ook een sterk ontwikkeld eergevoel, waardoor je er soms grote
moeite mee kan hebben als anderen je niet serieus nemen, plagen of beledigen.
Om jouw werkgeluk vast te houden:
Je rekent jezelf en anderen vaak af op succes, waardering, aanzien en resultaat. Als het tegenzit zal je niet
afwachten, maar actie ondernemen en vaak zal je dan nog beter je best willen doen. Ook kan je dan meer kritisch
zijn naar anderen, vooral als zij je niet de waardering schenken die jij verlangt of verdient. Wees bedachtzaam
daarin door te slaan, bijvoorbeeld in zelfmedelijden, jaloezie of gevoelens van gekrenkte trots, maar zoek dan de
oplossing vooral in tact en diplomatie. Zie tegenslag, weerstand of beledigingen vooral als een signaal tot meer tact
en diplomatie of om je strategie aan te passen.
Ontwikkeltips en aandachtspunten:
Krenking en jaloezie zijn je ontwikkelpunten. Je bent gevoelig voor plagen en sarren en je kunt je soms ook snel
beledigd voelen. Voorkom hier te snel aan toe te geven en wees bedacht op gevoelens van zelfmedelijden en
irritatie. Sta bij tegenslag of verdriet vooral ook open om je meer kwetsbaar of vragend naar anderen op te stellen.
Door teveel te pushen op succes of aan te dringen op resultaat of (financieel) voordeel kunnen verhoudingen
verstoord raken of kan onbalans ontstaan in de relatie. Maak vooral niet overal een wedstrijd van en schenk
aandacht aan samenwerking en wederzijds voordeel. Investeer in bescheidenheid en tevredenheid en wees vooral
ook blij met wat je hebt. Voorkom last te hebben (of uit te vergroten) van alles wat je niet hebt en weet dat om te
genieten van succes je vooral ook mag leren om met verlies en tegenslag om te gaan.

2) Flexibiliteit
Jouw persoonlijke score:
Je scoort laag op flexibiliteit.
Jouw intrinsieke motivatie en gedrevenheid:
Je bent vooral gericht op feiten en zekerheden. Je gaat het liefst uit van een duidelijke planning en je laat bij
voorkeur niets aan het toeval over. Je laat je ook niet snel verrassen, je weet graag waar je aan toe bent en je
wenst dat anderen ook toe. Je wilt je vooral niet laten afleiden door zaken waar je geen invloed op kunt uitoefenen
en veel situaties of omstandigheden zijn zoals zij zijn, zo is jouw ervaring. Je hebt vaak ook een sterke focus en een
duidelijke mening en daar laat jij je meestal ook niet snel van afbrengen.
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Om jouw werkgeluk vast te houden:
Je bent gedreven je te richten op zekerheid en duidelijkheid en het zoveel als mogelijk uitsluiten van toevalligheden.
Voorkom hierin door te slaan door teveel je gevoelens van hoop, blijdschap en geluk te relativeren of te
onderdrukken. Dit kan leiden tot verstarring van standpunten en verzuring, wat voorkomen kan worden door
positieve prikkels toe te laten en te investeren in het meer open staan voor gevoelens van hoop en blijdschap.
Ontwikkeltips en aandachtspunten:
Onderzoek en uitdaging zijn jouw ontwikkelpunten. Natuurlijk betekent dit niet dat je nu al jouw zekerheden maar
moet loslaten of alles maar aan het toeval moet overlaten. Wel mag je soms wat meer kritisch zijn op het nut en de
waarde van bestaande zekerheden en ook wat meer open staan voor nieuwe mogelijkheden en veranderingen. De
wereld is voortdurend in beweging en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Sta daarom open voor
verbetering en verandering, sta open voor advies en wijs soms wat minder snel een suggestie tot verandering af
maar doe onderzoek, waarbij je het goede natuurlijk nooit hoeft op te geven of los te laten.

3) Prestatiemotivatie
Jouw persoonlijke score:
Je scoort hoog op prestatiemotivatie.
Jouw intrinsieke motivatie en gedrevenheid:
Jij bent ambitieus ingesteld en ook gedreven om hard te werken. Je hebt de ambitie om succes te realiseren en je
bent gedreven om optimaal te presteren. Je hebt een winnaarsmentaliteit en verliezen of opgeven is meestal geen
optie voor jou. Je hebt ook geen enkele aansporing nodig om optimaal te presteren en je doet vaak meer dan nodig
of afgesproken is. Bij tegenslag of weerstand weet jij door te zetten en jij zult er alles aan doen om alsnog het
beoogde doel of resultaat te realiseren.
Om jouw werkgeluk vast te houden:
Je bent zowel ijverig als vaak ook optimistisch ingesteld en bereid om hard te werken. Opgeven is geen optie voor
jou en je zult er vaak alles aan doen om succes te hebben. Voorkom hierin door te slaan en jezelf over de kop te
werken, door aandacht te besteden aan een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Door vooral ook slim
te werken, tactisch en volgens een goede planning kan je vaak meer efficiëntie realiseren, wat in combinatie met
jouw gedrevenheid en ambitie vaak tot betere en meer duurzame resultaten zal leiden.
Ontwikkeltips en aandachtspunten:
Geduld, tact, en bedachtzaamheid zijn jouw ontwikkelpunten. Vooral een goede balans tussen inspanning en
ontspanning is daarbij erg belangrijk. Aan inzet of ambitie zal het niet liggen, want hard werken, ambities realiseren
en succes nastreven is precies waar jij voor staat. Wel kan je meer aandacht schenken aan een goede planning,
een heldere strategie en een duidelijk doel, met heldere tussenstappen, zodat je tijdig kunt bijsturen, afremmen of
juist gas kunt geven. Realiseer je vooral ook dat niet iedereen dezelfde werklust en gedrevenheid heeft als jij en
zorg dat motor, rem, chassis en stuurmanskunst met elkaar in balans zijn, vooral om te voorkomen dat je uit de
bocht vliegt. Overigens werkt elke prikkeling tot scoren, harder werken of meer succes bij jou volstrekt averechts,
waarbij jij soms meer van jezelf of jouw lichaam kunt vragen dan verantwoord is. Sport en beweging is essentieel
voor jou, maar ook een gezonde dosis zelfdiscipline, waarbij het spel spelen minstens zo belangrijk is als winnen.
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4) Variëteit
Jouw persoonlijke score:
Je scoort laag op variëteit.
Jouw intrinsieke motivatie en gedrevenheid:
Je bent loyaal ingesteld en gedreven tot het ervaren van een zekere mate van zekerheid en een gevoel van
veiligheid. Je voelt je vaak prettig in een meer vertrouwde of bekende omgeving en je zult vaak beter presteren als
je weet waar jij aan toe bent of weet wat er van je wordt verwacht. Spanning, onzekerheid en plotselinge
veranderingen zul je liever willen vermijden en je weet meestal ook graag waar je aan toe bent.
Om jouw werkgeluk vast te houden:
Je bent gedreven je zeker en veilig te voelen. Bij plotselinge wijzigingen in voorwaarden of omstandigheden kun je
soms moeite hebben om hierop te anticiperen. Bij onzekerheid en twijfel kun je soms langer afwachten dan
wenselijk is en je zult sommige veranderingen vaak pas toelaten als je overtuigd bent van het nut of de noodzaak
ervan. Voorkom hierin door te slaan en teveel in problemen te denken in plaats van in oplossingen. Ook al kun je
vaak niet alle gevolgen overzien, toch kan het soms wijs en verstandig zijn om je aan te passen en niet teveel
energie (meer) te steken in oude gewoonten en gebruiken omdat deze soms gewoonweg niet meer functioneel zijn.
Ontwikkeltips en aandachtspunten:
Creativiteit en het toelaten van veranderingen zijn jouw ontwikkelpunten. Niet dat alles anders moet en bestaande
zekerheden allemaal overboord gegooid moeten worden, uiteraard niet. Natuurlijk is een zekere mate van loyaliteit
een deugd, echter niet als dit ten koste gaat van een gevoel van welbevinding of werkgeluk. Sta daarom ook open
voor veranderingen, onderzoek serieus de mogelijkheden en wijzig van strategie als bestaande methoden niet meer
het vereiste of gewenste resultaat opleveren. Voorkom achterstallig onderhoud maar investeer in persoonlijke
ontwikkeling, zoals het toelaten van spanning; durf ook eens onzekerheid toe te laten en voorkom veranderingen
soms bij voorbaat al als onwenselijk te bestempelen.

5) Overtuigingskracht
Jouw persoonlijke score:
Je scoort ambivalent op overtuigingskracht.
Jouw intrinsieke motivatie en gedrevenheid:
Je bent gedreven te spreken en te onderhandelen. Je bent vaak ook goed in staat om te discussiëren en
standpunten uit te wisselen. Als je voldoende zeker bent van je zaak zal je jouw mening of standpunt ook makkelijk
kunnen uitdragen en jouw boodschap ook goed over kunnen en willen brengen. Ook zal je eventuele
meningsverschillen willen overbruggen, willen onderhandelen of oplossingen aandragen, om standpunten helder te
krijgen. Het komt niet vaak voor dat je geen mening hebt, wel kan je soms twijfelen aan de onderbouwing of het nut
ervan. Bij belangentegenstellingen zal je gedreven zijn deze scherp te krijgen, waarbij heldere kaders, onderzoek
naar feiten en een open houding bijdragen om de discussie of het debat te kunnen voeren, conflicten worden
vermeden en overeenstemming kan worden bereikt.
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Om jouw werkgeluk vast te houden:
Tact en diplomatie zijn jouw aandachtspunten, maar ook jouw kracht. Je bent gedreven te onderhandelen en vaak
ook te blijven zoeken naar de beste oplossing om je boodschap over te brengen. Voorkom hierin door te slaan en
accepteer dat verschillen van inzicht ook veroorzaakt kunnen worden door verschillen in belang. Vaak biedt de
onderbouwing of argumentatie vanuit het belang meer ruimte voor wederzijds respect of verschillen van inzicht,
zonder dat er sprake is van conflicten of tegenstellingen. Door grenzen te stellen aan het onderhandelen en minder
te discussiëren over het principe maar meer de doelstelling te respecteren, is er vaak ook meer ruimte voor
consensus.
Ontwikkeltips en aandachtspunten:
Balans houden tussen argumenteren en luisteren is jouw ontwikkelpunt. Dit betekent dat je afhankelijk van jouw rol
(of context) keuzes zal moeten maken in het effectief inzetten van de corresponderende competenties. Door goed
te luisteren naar de argumenten van anderen en wederzijds onderliggende motieven te onderzoeken, kan je vaak
ook beter onderbouwing vinden voor eigen standpunten of desnoods je strategie aanpassen. Investeer in het
zoeken en ontdekken van de verschillen tussen horen, luisteren en gehoorzamen en verdiep je vooral in de
belevingswereld van de ander. Toets en onderzoek met enige regelmaat de onderbouwing van je standpunten of
overtuigingen op feiten en investeer in diplomatie en het zoeken naar de dialoog door de bereidheid te tonen om zo
nodig jouw standpunt of mening bij te stellen. Voorkom voorbarige of onjuiste conclusies te trekken of zonder
voldoende onderbouwing of feiten jouw mening te geven. Ga er van uit dat een luisterende en meer vragende
attitude meestal ook als een meer respectvolle houding wordt ervaren, waardoor anderen ook eerder bereid zullen
zijn om jouw standpunten of onderbouwing serieus te nemen.

6) Altruïsme
Jouw persoonlijke score:
Je scoort hoog op altruïsme.
Jouw intrinsieke motivatie en gedrevenheid:
Je bent gedreven idealen, vriendschap en saamhorigheid na te streven. Je ervaart gevoelens van betrokkenheid
met anderen en meestal ga je uit van het goede in de mens. Je wilt graag met en voor anderen doelen realiseren
vanuit mens-waarden en gevoelens van solidariteit. Je waardeert vriendschap en onderlinge betrokkenheid. Je
toont je bij voorkeur begripvol naar anderen en je bent gedreven conflicten te vermijden. Je koestert hoop en
vertrouwen in een harmonieuze samenleving en je gaat het liefst uit van de gelijkwaardigheid van mensen.
Om jouw werkgeluk vast te houden:
Je bent in staat algemeen belang boven je eigen belang te stellen, waarbij je wel waakzaam mag zijn, vooral in een
zakelijke context, voor een te grote persoonlijke betrokkenheid. Bij resultaatspanning en financiële druk kan je soms
naïef zijn in je verwachtingen en kritiek of aansporing niet herkennen of zelfs afwijzen. Voorkom kritiek of correctie
persoonlijk op te vatten en breng scheiding aan tussen mens en functionaris. Voorkom vooral de zorgen en
problemen van anderen je persoonlijk aan te trekken, waardoor je houding of gedrag ook als naïef of bemoeizuchtig
kan worden gezien. Ook kan een te grote persoonlijke betrokkenheid of het onderschatten van de zakelijke realiteit
makkelijk leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid of teleurstelling. Hierdoor kunnen, vaak vanwege
tegengestelde belangen, onduidelijke communicatie of onjuiste verwachtingen gemakkelijk conflicten ontstaan of
(relatie)spanning optreden.
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Ontwikkeltips en aandachtspunten:
Assertiviteit en zakelijke realiteitszin zijn jouw ontwikkelpunten. Dit betekent niet dat jij je idealen moet opgeven of je
betrokkenheid met anderen moet loslaten. Wel mag jij je soms meer strategisch en assertief opstellen en ook meer
rekening houden met de zakelijke realiteit, zoals het leren omgaan met teleurstellingen, vooral om te voorkomen dat
jouw verwachtingen jouw frustraties worden. Zeker bij tegengestelde belangen, (zakelijke) conflicten en meer
complexe vraagstukken mag je waakzaam zijn voor gevoelens van aangedaan onrecht en het anderen
verantwoordelijk houden van jouw gevoelens van frustratie.
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5. De werkgelukwaarden
Plezier in je werk omvat veel meer dan alleen goed zijn in je vak en leuke werkzaamheden verrichten. Naast de manier
waarop wij met onze werksituatie omgaan gaat het ook over het hebben van een positieve beleving bij onze
werkomstandigheden en het gevoel "lekker in je werk" te zitten. De wijze waarop wij ons werk en onze
werkomstandigheden ervaren is bepalend voor hoe wij in ons werk staan, in hoeverre wij mogelijkheden zien tot het
realiseren van werkplezier of juist ervaren dit niet uit ons werk te kunnen halen. Kortom, hoe ervaar ik mijn werk, welke
factoren belemmeren mij in mijn werkgeluk en heb ik het gevoel daar zelf invloed op te hebben?
De waarden die een belangrijke rol spelen bij werkgeluk zijn voor Anna Visser in kaart gebracht en geven de actuele
werkbeleving weer. Er wordt inzichtelijk gemaakt waar, in het kader van werkgeluk, voor haar kansen en mogelijkheden
liggen en waar er eventuele belemmeringen zijn. Tevens maakt het inzichtelijk in hoeverre zij zélf gemotiveerd is en in
staat is verandering aan te brengen in haar huidige werksituatie. Het gaat hierbij om haar eigen beleving en niet om de
feitelijke of waargenomen constatering van haar functioneren. Allereerst worden de scores visueel weergegeven,
vervolgens worden deze op de volgende pagina's uitgebreid toegelicht.
Onderaan de pagina worden de scores op de 8 waarden weergegeven middels een groene, oranje of rode score.

Een groene score staat voor het ervaren van een positief gevoel over het onderwerp. Deze heeft een positieve
invloed op Anna Visser en haar werkgeluk;
Een oranje score staat voor het ervaren van een gevoel van bezorgdheid en onzekerheid over het onderwerp. Dit
betekent dat dit mogelijk een belemmering kan zijn voor Anna Visser en haar werkgeluk;
Een rode score staat voor het ervaren van een negatief gevoel over het onderwerp. Er is een grote kans dat deze
waarde een belemmering is voor Anna Visser en haar werkgeluk.

Respect

Duidelijkheid

Veiligheid

Waardering

Cultuur

Trots

Toewijding

Zelfvertrouwen
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Respect
Respect wordt gekenmerkt door de mate waarin iemand het gevoel heeft serieus genomen te worden. Het is indicatief
voor de beleving dat iemand gewaardeerd wordt om wie hij of zij is als persoon en het gevoel heeft in zijn of haar
waarde te worden gelaten.
Anna Visser scoort gemiddeld op respect.
Met deze score op respect geeft Anna Visser aan onvoldoende waardering te krijgen vanuit haar werkomgeving om
wie zij is als persoon. Zij ervaart regelmatig een gevoel van onbehagen en zij krijgt soms onvoldoende de ruimte om
haar persoonlijke opvattingen te kunnen uiten of te delen met anderen. Ook komt het regelmatig voor dat zij zich niet
serieus genomen voelt en ook onvoldoende gewaardeerd voelt door haar collega’s om wie zij is als mens.

Duidelijkheid
Duidelijkheid wordt gekenmerkt door de mate waarin iemand het gevoel heeft te (willen) weten waar hij of zij aan toe
is. Het is indicatief voor de mate waarin iemand ervaart al dan niet een concrete en efficiënte bijdrage te kunnen
leveren en de dingen die gedaan (moeten) worden nuttig of belangrijk gevonden worden.
Anna Visser scoort hoog op duidelijkheid.
Met deze hoge score op duidelijkheid geeft Anna Visser aan niet of nauwelijks te twijfelen of haar bijdrage wel
gewenst is of bijdraagt aan een goed of gewenst resultaat. Meestal weet zij precies waar zij aan toe is, of staat zij hier
eigenlijk niet eens zo bewust bij stil. Bij eventuele onduidelijkheden weet zij vaak precies bij wie zij terecht kan voor
vragen en voor eventuele verbeteringen in kwaliteit of efficiënter werken heeft zij meestal zelf wel een idee hoe zij hier
zelf een bijdrage aan zou kunnen leveren. Meestal heeft zij ook goed in de gaten welk doel bereikt moet worden in het
werk, welke taak moet worden uitgevoerd en heeft zij meestal ook een helder beeld van wat er van haar wordt
verwacht.

Veiligheid
Veiligheid wordt gekenmerkt door de mate waarin iemand zich prettig en veilig voelt in zijn werk of zijn werkomgeving.
Het is indicatief voor de werksfeer, de onderlinge verhoudingen, de relatie met de leidinggevende en de mate waarin
iemand het gevoel heeft bij fouten of vergissingen ondersteund te worden of juist bang is om gekort of bestraft te
worden.
Anna Visser scoort hoog op Veiligheid.
Met deze hoge score op veiligheid geeft Anna Visser aan haar werkomgeving en de werkomstandigheden vaak als
plezierig, prettig en mogelijk zelfs als ongedwongen te ervaren. Zij maakt zich niet of nauwelijks zorgen over de
onderlinge verhoudingen en zij ervaart ook geen afrekencultuur noch angst om fouten of vergissingen te maken. Zij
heeft thans geen directe behoefte aan meer ondersteuning in het voorkomen van fouten en vergissingen, en zij maakt
zich momenteel ook nauwelijks zorgen over de onderlinge verhoudingen.

Waardering
Waardering wordt gekenmerkt door de mate waarin iemand ervaart waardering en bevestiging te krijgen voor de
werkzaamheden en inspanningen die hij levert in het werk. Hierbij gaat het vooral ook om de immateriële waardering
en bevestiging en de mate waarin iemand wordt gezien en serieus genomen.
Anna Visser scoort neutraal op Waardering.
Met deze score op waardering geeft Anna Visser aan soms onvoldoende waardering en erkenning voor haar
inspanningen en werkzaamheden te krijgen. Ook bij een bovengemiddelde inzet heeft zij soms het gevoel hiervoor
niet de waardering te krijgen die zij eigenlijk verdient. Soms vraagt zij zich af waarom of waarvoor zij het eigenlijk
allemaal doet en of het de inspanning of investering wel helemaal waard is.
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Cultuur
Cultuur wordt gekenmerkt door de mate waarin iemand het gevoel heeft dat hij past in de organisatie en zich herkent
in de waarden en normen van het bedrijf. Het gaat hier vooral ook of iemand zich thuis voelt in de werkomgeving, de
werksfeer goed is en zijn manier van denken, leven en werken aansluiten bij die van de organisatie.
Anna Visser scoort neutraal op Cultuur.
Met deze score geeft Anna Visser aan zich niet altijd geheel thuis te voelen in de organisatie en dat de werksfeer
soms niet geheel aansluit bij haar normen en waarden. Soms ervaart zij keuzes te moeten maken of werkzaamheden
te moeten verrichten waar zij niet geheel achter staat of die in een enkel geval indruisen tegen haar persoonlijke
normen en waarden. Ook kan het voorkomen dat zij soms het gevoel heeft niet geheel te kunnen handelen
overeenkomstig haar persoonlijke wensen en voorkeuren, en de werksfeer en werkomstandigheden daar ook niet
altijd voldoende op aansluiten.

Trots
Trots wordt gekenmerkt door de mate waarin iemand met een voldaan gevoel terugkijkt op het resultaat van zijn werk.
Het is kenmerkend voor de mate van enthousiasme en het gevoel dat de werkzaamheden die hij doet belangrijk zijn,
iemand daar zelf ook voor kan kiezen en iemand met enthousiasme over zijn werk en de organisatie spreekt.
Anna Visser scoort neutraal op Trots.
Met deze score geeft Anna Visser aan soms niet geheel tevreden te zijn met haar werk of taak en ook niet altijd
enthousiast te zijn over haar geleverde prestaties. Zij kijkt niet altijd met een voldaan gevoel terug naar de dingen die
zij doet of bereikt heeft. Over een aantal zaken is zij minder te spreken of voelt zij zich niet voldoende gewaardeerd of
serieus genomen.

Toewijding
Toewijding wordt gekenmerkt door de mate waarin de gedrevenheid van iemand aansluit bij zijn werkzaamheden en
hij het gevoel heeft dat het werk aansluit op zijn energiehuishouding en zijn persoonlijke verwachtingen. Het is
indicatief voor de mate van aandacht die iemand kan besteden aan het werk of de taak en de zorgvuldigheid die
iemand legt in een goede en betrouwbare taakuitoefening.
Anna Visser scoort hoog op Toewijding.
Met deze hoge score geeft Anna Visser aan meestal voldoende aandacht te kunnen besteden aan haar werk en
zichzelf niet of nauwelijks te moeten motiveren om hieraan voldoende zorg te besteden. Haar interesses sluiten
meestal ook goed aan bij het werk of wat de organisatie van haar vraagt. Het komt ook niet of nauwelijks voor dat zij
zichzelf moet oppeppen om het werk naar behoren te verrichten. Meestal levert het werk haar meer energie op dan
dat het haar kost en het komt ook niet of nauwelijks voor dat het haar aan aandacht en energie ontbreekt om haar
werk naar behoren te kunnen verrichten. Meestal heeft zij haar aandacht goed bij het werk en denkt zij zorgvuldige
afwegingen te kunnen maken ten aanzien van de kwaliteit en betrouwbaarheid ervan.
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Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen wordt gekenmerkt door de mate waarin iemand zich in algemene zin zeker voelt van zichzelf in relatie
tot het werk en de uit te voeren werkzaamheden. Hieronder wordt tevens verstaan in hoeverre iemand tevreden is
met zichzelf, zich al dan niet gelijkwaardig acht aan anderen of collega's en de mate waarin iemand zichzelf zal
presenteren of aanbevelen.
Anna Visser scoort neutraal op Zelfvertrouwen.
Met deze score geeft Anna Visser aan soms onvoldoende zelfverzekerdheid te ervaren met betrekking tot haar werk
en de door haar uit te voeren werkzaamheden. Zij ervaart soms dat er dingen van haar worden gevraagd waar zij niet
geheel achter staat, niet goed in is, onvoldoende voor is toegerust of eigenlijk niet (meer) toe in staat is. Ook twijfelt zij
soms aan zichzelf en vraagt zij zich wel eens af of zij wel genoeg talent heeft, goed genoeg is of nuttig of gewenst is.
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6. Conclusie en advies
Mevrouw Visser heeft op 1 januari de WerkGeluk Deepscan ingevuld in het kader van haar persoonlijke ontwikkeling
en loopbaan. In deze uitwerking is een sterkte en zwakteanalyse gemaakt waarin haar intrinsieke motivatie, valkuilen en
ontwikkelpunten worden beschreven in de context van werk. Daarnaast is gekeken hoe zij in het leven staat en hoe zij
haar werk(situatie) ervaart.
Conclusie en advies
Mevrouw Visser komt uit het e-assessment naar voren als iemand die het belangrijk vindt om gewaardeerd te worden.
Zij wil er graag toe doen en is vanuit die hoedanigheid gedreven om het beste uit zichzelf te halen, zichzelf te profileren,
anderen te ondersteunen en haar idealen na te streven. Hierbij wil zij zich graag focussen als zij ergens mee bezig is en
is zij gedreven om goede prestaties leveren, waarbij zij erg fanatiek kan zijn. Voor haar is het dan wel belangrijk om
precies te weten waar zij aan toe is. Zij voelt zich prettig bij heldere taken en regels en vermijdt het liefste situaties
waarin zaken steeds veranderen en zij zich moet aanpassen. Hierbij houdt zij ervan om samen te werken en zal zij
daarbij afhankelijk van de situatie al dan niet op de voorgrond willen treden en haar mening uiten. Over het algemeen
vindt zij het prettig om aansturing te krijgen in haar werk en in mindere mate om zelf aansturing te geven. Zij wil graag
de ruimte krijgen om rustig te ontdekken voordat zij keuzes moet maken. Als zij voldoende complimenten krijgt, zij zich
op haar gemak voelt en zij het idee heeft dat zij aan de verwachtingen van anderen voldoet, versterkt dit haar
zelfvertrouwen. Het is mogelijk dat zij in dergelijke situaties ook meer geneigd is tot het nemen van initiatieven en het
uiten van haar mening. Zeker als zij zich veilig voelt en heldere kaders heeft waarbinnen zij aan de slag kan gaan.
Echter, haar behoefte aan erkenning is dermate groot dat zij het risico loopt dat zij (bijna) geen voldoening uit zichzelf
kan halen. Als zij dan niet voldoende complimenten krijgt (voor haar werk) heeft zij het gevoel dat zij faalt en neemt haar
zelfvertrouwen waarschijnlijk sterk af. In dergelijke situaties is zij geneigd om nog meer veiligheid en duidelijkheid te
zoeken en zichzelf veel kleiner te maken dan zij is. Zij zet zichzelf dan als het ware 'vast' en vindt het lastig om dan nog
in kansen en oplossingen te denken. Zij kan zich dan ook ontevreden en teleurgesteld voelen of het idee hebben dat ze
niet gehoord wordt en haar onrecht wordt aangedaan. Dit wordt op dit moment ook wel enigszins bevestigd als het gaat
om de tevredenheid die zij in haar werk ervaart. Als het gaat om 'serieus genomen worden', waardering krijgen, trots zijn
op je werk en zelfvertrouwen op het werk, blijkt dat hier de schoen wringt. Uit het e-assessment komt ook wel naar voren
dat ze aardig wat beren op haar weg ziet.
Het is voor haar een ontwikkelpunt om zich minder snel beledigd en gekrenkt te voelen als ze weinig waardering of
zelfs kritiek krijgt. Zij mag zich leren focussen op dat wat zij (bereikt) heeft en minder op dat wat zij niet heeft. Als zij op
deze manier naar de realiteit kijkt, kan zij zich beter wapenen tegen gevoelens van teleurstelling. Enerzijds vergroot dat
haar tevredenheid, anderzijds heeft dit een positieve invloed op haar zelfvertrouwen. Zij mag vertrouwen op de dingen
die zij kan. Anderzijds mag zij geduld leren hebben, zowel met zichzelf als met anderen. Enerzijds heeft niet iedereen
dezelfde gedrevenheid, anderzijds mag zij ook zelf oppassen om zichzelf niet te overvragen. Als het haar lukt om hier
een betere balans in te vinden en niet meer volledig te steunen op de waardering van anderen, hoeft ze ook minder
krampachtig op zoek naar veiligheid. Ze mag proberen om wat meer open te staan voor advies en verandering en daar
ook niet bang voor te zijn. Als zij een stukje van haar drang naar veiligheid en loyaliteit kan loslaten, ontstaat er meer
ruimte voor durf en lef. Dit kan haar (werk)tevredenheid en welbevinden enorm vergroten.
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7. Tot slot
In deze rapportage zijn de resultaten van de Werkgeluk Deepscan van Anna Visser teruggekoppeld. Hiermee is vanuit
verschillende invalshoeken een beeld gegeven van haar werkgelukbeleving en de wijze waarop zij hier zelf invloed op
zou kunnen uitoefenen. Zo is in kaart gebracht wie zij is, hoe zij haar werk en werksituatie ervaart, wat haar daarin drijft
en waar voor haar kansen en mogelijkheden liggen ten aanzien van het vergroten van haar werkgelukbeleving. Tevens
is er een beeld gevormd van de mate waarin de mentale belasting haar hierin belemmert en in hoeverre dit om extra
aandacht of begeleiding vraagt. Het inzichtelijk maken van dit geheel biedt de mogelijkheid om (meer) bewust te worden
van de kansen, mogelijkheden en belemmeringen die er zijn in het kader van met plezier naar je werk gaan en je
werkgelukkig voelen.
Tot slot wordt benadrukt dat dit document vooral geen 'goed of fout' is en niet als een beoordeling of veroordeling moet
worden gezien. Het kan vooral dienen als een handvat, zodat Anna Visser zelf regie kan voeren over haar werksituatie,
haar ontwikkeling en haar toekomst.
Succes!
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