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Families 

Pleitbezorger 
 
Emotionaliteit 

 Bij een hoge score op Emotionaliteit is Respondent 
enthousiaster, extraverter, emotioneler en 
opvallender. 

 Een lage score op Emotionaliteit leidt tot meer 
vertrouwen en geloof in de absolute juistheid van 
de keuze, ongeacht welke, die Respondent ook 
heeft gemaakt. 

 
Beschrijving 

 Uitbundige, extraverte manier van doen 

 Maakt graag vrienden en gaat graag om met 
andere mensen 

 Heeft een brede belangstelling en opwindende 
ideeën 

 Is meegaand maar doelgericht 

 Impulsief 

 Kan zich soms bemoeien met andermans werk 
 
Bijdrage aan het team 

 Heeft zijn zaken goed op de rails en motiveert 
anderen 

 Vindt het leuk om mee te doen aan discussies 

 Heeft veel ideeën en is creatief 

 Spreekt met gezag en is zelfverzekerd 

 Kan met zijn mening anderen het zwijgen opleggen 

 Trekt zaken uit hun verband 
 
Als leider 

 Spannende en visionaire stijl 

 Hecht aan open communicatie en lokt dit ook uit 

 Vertrouwt en gelooft in de waarde van mensen 

 Moedigt mensen aan zichzelf uitdagende targets te 
stellen 

 Vertrouwt erop dat anderen hun zaakjes goed op 
orde hebben 

 Raakt betrokken en bespreekt alles uitvoerig 

 Komt op voor zijn eigen mensen – geniet van hun 
succes 

 
Hoe te managen 

 Moedig overleg en nieuwe ideeën aan 

 Schep een informele werkomgeving – spontaan, 
met gevoel voor humor 

 Moedig een oprechte belangstelling voor mensen 
aan 

 Stel de einddoelen vast, maar sta een zekere 
flexibiliteit toe 

 
 
 
 

 Dring aan op regelmatige, maar informele 
besprekingen - blijf in de buurt 

 Prijs enthousiasme, intuïtie en flexibiliteit 

 Moedig nieuwe ideeën aan – laat zien hoe men 
anderen voor zich wint 

 
Hoe te motiveren 

 Een idee hartstochtelijk en enthousiast brengen 

 Met leuke mensen samenwerken 

 Een zaak of missie ter hand te nemen 

 Overtuigd zijn van het belang van een zaak 
 
Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 brengt een prikkelende visie over 

 is overtuigend en inspirerend 

 lokt ideeën uit en overlegt openlijk 

 steunt de inspanningen van een ander enthousiast 
 
Leiderschap: Wees alert op: 

 kan anderen storen 

 drukt ideeën van anderen de kop in 
 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 zijn geliefde leden van een organisatie 

 communiceert gemakkelijk op alle niveaus 

 accepteert mensen – is niet bevooroordeeld 

 verdedigt en beschermt vrienden 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 kan dominant zijn 

 kan te vrijpostig worden 
 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 aanvaardt gemakkelijk verantwoordelijkheid 

 heeft vertrouwen in zichzelf en wil anderen graag 
helpen 

 energiek in het nastreven van doelen 

 handelt veel zaken meteen af 
 
Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 wil te snel het heft in eigen hand nemen 

 stelt onrealistische doelen vast 
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Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 is een enthousiaste spreker 

 moedigt overleg aan – praat graag 

 staat erop dat iedereen zijn bijdrage levert 

 overtuigend en motiverend 
 
Communicatie: Wees alert op: 

 praat te veel 

 voert omslachtige argumenten aan 
 
Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 moedigt alternatieven aan 

 heeft duidelijke eigen theorieën 

 kan dingen snel ten uitvoer brengen en 
uitproberen 

 raakt zowel door gevoelsmatige als logische 
argumenten overtuigd 

 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 raakt te snel betrokken 

 theorieën zijn te ingewikkeld 
 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 heeft een duidelijk doel voor ogen 

 kijkt meer naar het geheel dan naar de details 

 haalt mensen over en creëert draagvlak 

 geeft anderen veel verantwoordelijkheid 
 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 verwacht dat details vanzelf wel goed komen 

 maakt het werk niet af 
 
Doelen stellen 

 Suggereer en bepaal einddoelen maar geef 
Respondent flexibiliteit en de ruimte om te kiezen 
hoe deze eruit zullen zien en hoe ze moeten 
worden gehaald 

 Weersta de verleiding om te veel in details te 
vervallen en vertrouw op de toezichthoudende 
vaardigheden en uiteindelijke doelgerichtheid van 
Respondent 

 Houd de tijdsplanning realistisch maar vrij kort – 
dit komt ten goede aan de planning en 
concentratie van Respondent 

 Vraag Respondent niet direct verantwoordelijk te 
zijn voor routinetaken. Zeg Respondent dat 
routinezaken en kwesties die aandacht voor details 
vragen, worden gedelegeerd 

 
Visie ontwikkelen 

 Vergelijk het enthousiasme van Respondent met 
dat van uzelf 

 Wees slagvaardig, spontaan en informeel in uw 
presentatie 

 Doe een beroep op het plezier dat Respondent 
heeft in het bespreken van ideeën en bedenken 
van mogelijkheden 

 Moedig Respondent aan en stimuleer Respondent 
de zaak op zich te nemen 

 Prijs de voordelen aan door te laten zien hoe zowel 
de mensen als de organisatie er voordeel van 
zullen hebben 

 Vermeld hoe de flexibiliteit, creativiteit van 
Respondent en het vermogen anderen te 
stimuleren en motiveren essentieel zijn voor 
succes 

 
Het beoordelen van prestaties 

 Respondent werkt liever zonder te veel te worden 
gestoord en is gevoelig voor een leidinggevende 
die helpt om iets gedaan te krijgen 

 Volg de vorderingen rustig en dring aan op 
regelmatige, maar informele besprekingen 

 Wees er op voorbereid dat Respondent plannen 
heeft veranderd of aangepast naar aanleiding van 
nieuwe informatie of gebeurtenissen 

 Raadpleeg en vraag opheldering over de 
tijdsplanning 

 Help Respondent gericht te blijven op de doelen 
maar zonder het talent voor innovatie en intuïtie 
te smoren 

 
De omgeving stimuleren 

 Geef Respondent de kans om positieve invloed uit 
te oefenen op andere mensen en hun werk 

 Bied een informele werkomgeving waar intuïtie en 
spontaniteit wordt gewaardeerd en gevoel voor 
humor op prijs wordt gesteld 

 Respondent voelt zich het prettigst wanneer een 
idee hartstochtelijk en enthousiast wordt gebracht 

 Houd Respondent betrokken bij zaken en goed op 
de hoogte 

 Maak gebruik van de brede belangstelling en 
creatieve vaardigheden van Respondent  

 
Feedback geven 

 Prijs het enthousiasme, de intuïtie en flexibiliteit 
van Respondent  

 Onderken het vermogen van Respondent om 
resultaten te bereiken 

 Het zal zelden nodig zijn negatieve feedback te 
geven. Deze zal dan meestal zijn gericht op het 
gebrek aan zelfdiscipline en structuur van 
Respondent  

 Wees erop bedacht dat Respondent zichzelf zal 
verdedigen als Respondent wordt bekritiseerd en 
zich proberen te rechtvaardigen door te zeggen dat 
alles in het algemeen belang van het project of de 
groep was 
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 Vermijd Respondent te beschuldigen of eindeloos 
met Respondent te discussiëren – moedig 
Respondent aan na te gaan hoe het krijgen van dit 
soort kritiek in de toekomst kan worden vermeden  

 
 
Mensen behandelen als individuen 

 Spring in op de oprechte belangstelling van 
Respondent voor mensen en de behoefte van 
Respondent om contact te hebben met mensen en 
nauw met hen samen te werken  

 Houd alles redelijk vriendelijk, luchthartig en 
informeel 

 Weet dat Respondent vrij vooruitstrevende ideeën 
heeft en kiest voor radicale oplossingen als het 
gaat om kwesties die over mensen gaan 

 Signaleer de behoefte van Respondent om iets in 
de melk te brokkelen te hebben, bespreek 
problemen en ideeën 

 Temper de neiging tot impulsiviteit en koppigheid - 
Respondent vindt het vreselijk om zich genegeerd 
te voelen 

 
Loopbaanontwikkeling 

 Moedig Respondent aan om een hartstochtelijke 
pleitbezorger te zijn van ethische en waardevolle 
zaken 

 Bied Respondent functies aan die voldoende status 
en macht geven om nieuwe ideeën ten uitvoer te 
brengen en de sympathie van mensen te winnen 
door middel van overtuigingskracht en 
enthousiasme 

 Schep mogelijkheden voor Respondent om zich te 
kunnen ontwikkelen als de advocaat van de duivel 
en overredingskracht te kunnen perfectioneren, 
zelfs indien dit op hevig verzet stuit van mensen 
die een traditionelere en conservatievere kijk op 
het leven hebben 

 
Motiverend 

 Mijn eigen visie overbrengen 

 Een leiderschapsrol vervullen 

 Voortdurende uitdaging 

 Een gevoel van vriendschap voor mijn collega’s 

 Een kans hebben om anderen te ontwikkelen en 
aan te moedigen 

 Werken in een creatieve en dynamische omgeving 

 Het gevoel waardevol te zijn voor anderen en de 
organisatie 

 De kans te werken met concepten in plaats van 
met details 

 
 
 
 
 

Demotiverend 

 Een omgeving waarin eerlijk spel niet wordt 
gerespecteerd 

 Afzondering van collega’s 

 Een sterk formele omgeving 

 Eenvoudig werk 

 Gebrek aan erkenning voor inspanningen 

 Elke dag dezelfde taken uitvoeren 

 Werken in een zeer gespecialiseerd, technisch 
bedrijf 

 Vastomlijnde, verplichte en vooraf bepaalde 
doelen 

 
Werkvoorkeuren 

 Een idee hartstochtelijk en enthousiast 
presenteren 

 Werken met leuke mensen 

 Zich een zaak of missie eigen maken 

 Overtuigd te zijn van het belang van een zaak 
 
Draagt bij 

 hecht waarde aan consensus en streeft dit na 

 idealistisch 

 is bereid alle ideeën in overweging te nemen 

 onverschrokken 

 handelt snel en neemt beslissingen waar nodig 
 
Valkuilen 

 onpraktisch 

 bazig, neemt vaak aan dat er overeenkomst is 
bereikt in plaats van te controleren of dat ook 
daadwerkelijk het geval is 

 verwarrend, met een neiging naar te ingewikkeld 
 
Conflict 

 Gerichtheid: de wereld wezenlijk veranderen 

 Doelstelling: de mensen het licht laten zien 

 Tactiek: inspireer met groot aantal argumenten en 
enthousiasme, vermijd details 
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Architect 
 
Emotionaliteit 

 Bij een hoge score op Emotionaliteit zal meer 
nadruk worden gelegd op de toewijding, 
vastberadenheid van Respondent en (misschien 
onrealistisch geloof in eigen ideeën. 

 Een lage score op Emotionaliteit zal meer nadruk 
leggen op het zelfvertrouwen van Respondent en 
wijzen op een neiging tot arrogantie, minachting 
en starre overtuiging van eigen ideeën. 

 
Beschrijving 

 Weet goed waar het om draait 

 Vindingrijk en creatief, maar kan egocentrisch 
overkomen 

 Sterke doelgerichtheid 

 Verwacht van anderen dat zij voor zichzelf 
opkomen 

 Zet eigen ideeën op de eerste plaats 

 Kan onsympathiek, ongevoelig, sterk onafhankelijk 
overkomen 

 
Bijdrage aan het team 

 Neemt het heft in eigen hand om in de gewenste 
richting te sturen 

 Geeft duidelijk de gewenste richting aan 

 Accepteert eigenaardigheden in anderen 

 Streeft naar een positief resultaat 

 Is misschien te onafhankelijk en een buitenbeentje 

 Kan door zichzelf in beslag genomen lijken 
 
Als leider 

 Heeft een duidelijke mening over welke kant er op 
gegaan moet worden 

 Kan opwindend en origineel zijn 

 Is niet bijzonder sensitief ten opzichte van anderen 

 Verwacht dat mensen zichzelf motiveren 

 Stuurt mensen niet strak aan, zit er niet dicht op 

 Kan bot overkomen over zaken die van belang zijn 

 Laat mensen hun eigen weg vinden 
 
Hoe te managen 

 Bespreek nieuwe ideeën van tevoren 

 Betrek bij uitdagende en moeilijke situaties 

 Geef verantwoordelijkheid, erkenning en status 

 Geef zeggenschap en controle over de prestaties 
van anderen 

 Laat eigen weg gaan, maar wees bereid hard te zijn 
indien noodzakelijk 

 Prijs successen persoonlijk en direct 
 
 

 
 
 
 

 Ga in op de behoefte om toekomstig succes in het 
functioneren ter sprake te brengen en te 
visualiseren 

 
Hoe te motiveren 

 Controle en invloed 

 Scheppen en denken 

 Het nemen van alle belangrijke beslissingen 

 Persoonlijke ruimte en vrijheid hebben om te 
handelen 

 Eigen dingen kunnen doen 
 
Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 bied een sterk richtingsgevoel 

 vindingrijk en doelgericht 

 stelt duidelijke doelen vast 

 verwacht van mensen dat zij aan de verwachtingen 
voldoen 

 
Leiderschap: Wees alert op: 

 neiging te veel macht te gebruiken 

 weinig belangstelling om mensen te ontwikkelen 
 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 steekt tijd in zaken die resultaten opleveren 

 waardeert mensen die bijdragen 

 goed in signaleren van sleutelfiguren 

 moedigt creatief denken aan 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 heeft geen belangstelling voor kwesties die niet 
bijdragen aan het eigen doel 

 ruziezoekend of het tot het uiterste verdedigen 
van de eigen ideeën  

 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 bereid zijn om initiatief en verantwoordelijkheid te 
nemen 

 is op zoek naar een leiderschapsrol 

 kan delegeren 

 handelt snel en oefent druk uit om resultaat te 
krijgen 

 
Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 neemt te gemakkelijk de leiding 

 is doof voor bezwaren 
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Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 indrukwekkend en overtuigend 

 omschrijft problemen duidelijk en objectief 

 prestatiegericht 

 vindingrijk en creatief 
 
Communicatie: Wees alert op: 

 koppig en moeilijk te overtuigen 

 kritisch ten opzichte van meningen die niet 
overeenkomen met eigen opvattingen 

 
Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 neemt snel beslissingen 

 formuleert en presenteert goede ideeën 

 is bereid dingen af te maken 

 ontwikkelt duidelijke theorieën 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 is geneigd de dingen al te eenvoudig voor te stellen 

 overleg ontbreekt 
 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 is sterk gericht op eigen mening 

 in staat het grote geheel te zien 

 volgt prestaties nauwkeurig 

 verdeelt de taken en controleert de uitvoering 
ervan 

 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 brengt anderen misschien niet op de hoogte van 
veranderingen 

 verandert de regels in het eigen voordeel 
 
Doelen stellen 

 Spreek uitdagende doelen af en sta toe dat 
Respondent zeggenschap en controle heeft over de 
prestaties van anderen 

 Geef duidelijk aan hoe de doelen van Respondent 
direct verband houden met de strategie en het 
algehele succes van het bedrijf 

 Geef vrijheid en autonomie bij de beslissing hoe de 
doelen bereikt worden 

 Respondent de ruimte om eigen targets en 
specifieke doelen vast te stellen 

 
Visie ontwikkelen 

 Brainstorm vooraf over nieuwe ideeën – geef een 
voorzet en laat de ander scoren 

 Laat zien dat u de mening en hulp van Respondent 
waardeert 

 Schets een globaal beeld en geef in grote lijnen een 
aantal alternatieven aan en laat Respondent 
hierover nadenken en er later bij u op terugkomen 

 Maak onderscheid tussen feiten en meningen 

 Zorg ervoor dat Respondent luistert en niet te snel 
een mening uit 

 
Het beoordelen van prestaties 

 Laat Respondent de dingen op de eigen manier 
doen, maar als u opnieuw instructies moet geven, 
vertel dan duidelijk wat de redenen hiervoor zijn 

 Neem maatregelen om ervoor te zorgen dat 
Respondent u op de hoogte houdt van de 
vorderingen 

 Laat uw gezag pas gelden als dat echt noodzakelijk 
is. Ga niet met Respondent in discussie. Zoek uit op 
welk gebied uw ideeën en die van Respondent 
overeenkomen en vergroot dit gebied van 
gezamenlijke overeenstemming 

 Gebruik subtiele manieren om ervoor te zorgen dat 
Respondent mensen betrekt en houd de neiging 
om te overheersen en anderen een mening op te 
leggen in toom 
 

De omgeving stimuleren 

 Doe een beroep op de wens van Respondent om 
leiding te geven en de behoefte van Respondent 
aan macht en erkenning 

 Betrek Respondent bij het vinden van oplossingen 
voor uitdagende en moeilijke situaties 

 Motiveer Respondent om te komen met iets 
nieuws en anders waarin de ideeën van 
Respondent tot uitdrukking komen 

 Geef Respondent de ruimte om belangrijke 
beslissingen te nemen en een bijdrage te leveren 
om vooruit te komen 

 
Feedback geven 

 Prijs de successen van Respondent persoonlijk en 
direct door aan te geven hoe de waardering binnen 
de organisatie groter is geworden 

 Maak opmerkingen over het goede inzicht, de 
besluitvaardigheid, gedrevenheid en 
vastberadenheid van Respondent  

 Wanneer u reden hebt voor kritiek, zorg er dan 
voor dat u de feiten goed op een rijtje hebt; wees 
tactvol maar stellig en op de man af 

 Sta toe dat Respondent maatregelen neemt om 
geen gezichtsverlies te hoeven lijden 

 
Mensen behandelen als individuen 

 Schep mogelijkheden die Respondent 
verantwoordelijkheid, erkenning en status geven 

 Doe een beroep op de rechtdoorzee en zakelijke 
manier van aanpakken van Respondent - maar wijs 
tactvol op het belang van overleg en het niet 
opdringen van een mening aan anderen 

 Voorkom dat Respondent een defensieve houding 
aanneemt – Respondent is koppig en vindt het 
misschien moeilijk om zich terug te trekken 
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 Denk eraan dat Respondent geneigd is om snel 
beslissingen te nemen. Moedig Respondent aan 
ook ander oplossingen in overweging te nemen 

 
Loopbaanontwikkeling 

 Ga in op de behoefte van Respondent om 
toekomstig succes in de loopbaan ter sprake en in 
beeld te brengen 

 Stel de ontwikkelingsbehoeften van Respondent 
aan de orde door deze direct in verband te 
brengen met de manier waarop deze prestige en 
mogelijkheden tot vooruitgang kunnen 
beïnvloeden 

 Wees op de man af, aanvaard geen excuses of laat 
Respondent niet de schuld geven aan iemand 
anders voor tekortkomingen in eigen prestaties 

 Respondent heeft er een hekel aan om onkunde of 
tekortkomingen toe te geven – maak het 
gemakkelijker door punten van overeenstemming 
te vinden en van hieruit verder te gaan 

 
Motiverend 

 Beslissingen nemen 

 Status 

 De mogelijkheid krijgen om uit te blinken 

 Uitgedaagd te worden door het werk 

 De kans hebben om nieuwe ideeën te ontwikkelen 

 Werken zonder inmenging van bovenaf 

 Materieel beloond te worden voor prestaties 

 De mogelijkheid hebben om een vakgebied op te 
bouwen 

 
Demotiverend 

 Gedeelde verantwoordelijkheden hebben 

 Nauw samenwerken in een team 

 Steeds nieuwe mensen moeten ontmoeten 

 Gemeenschappelijke in plaats van persoonlijke 
beloning 

 Veel tijd besteden aan persoonlijke problemen 

 Moeten werken volgens vaste systemen en 
procedures 

 Toezicht houden op andermans dagelijkse 
werkzaamheden 

 Strikte toezicht door leidinggevende 
 
Werkvoorkeuren 

 Controle en invloed 

 Scheppen en denken 

 Alle belangrijke beslissingen nemen 

 Persoonlijke ruimte en vrijheid hebben om te 
handelen 

 Eigen ding kunnen doen 
 
 

Draagt bij 

 een zelfverzekerde beslisser 

 ongehinderd door gecompliceerde persoonlijke 
kwesties 

 zet eigen ideeën zeer snel uiteen 

 onafhankelijke denker 

 zal zaken radicaal benaderen 
 
Valkuilen 

 overlegt niet 

 gaat voor de eigen agenda, niet voor de agenda 
van het team 

 koppig handhaven van eigen ideeën 

 Gerichtheid: is een visionair, kijkt naar het grote 
geheel 

 Doelstelling: een droom scheppen en creëren 

 Tactiek: doelen opstellen en eisen, de ruimte voor 
discussie beperken, mensen uitsluiten 

 
Conflict 

 Gerichtheid: begrijpen wat er van hen wordt 
verlangd 

 Doelstelling: te worden geaccepteerd en te slagen 

 Tactiek: een ander standpunt innemen dan van 
hen wordt verlangd 
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Kameleon 
 
Emotionaliteit 

 Een hoge score op Emotionaliteit wijst erop dat de 
manier waarop Respondent met anderen omgaat 
zeer complex is en zeer sterk gericht op het 
aanpassen aan de ander. Als gevolg hiervan is 
Respondent soms moeilijk te doorgronden. 

 Een lage score op Emotionaliteit wijst erop dat 
Respondent een rustige en gereserveerde houding 
heeft. Bij sommige mensen zal dit overkomen als 
een gebrek aan pit of charisma. 

 
Beschrijving 

 Is kalm en bedaard maar vriendelijk 

 Past zich gemakkelijk aan elke situatie aan 

 Dringt zich niet aan anderen op 

 Stelt zich tolerant op ten opzichte van de meeste 
andere stijlen 

 Vindt het soms moeilijk om de eigen mening te 
uiten 

 Kan nogal inconsequent overkomen 
 
Bijdrage aan het team 

 Vervult elke taak die van hen wordt gevraagd 

 Probeert de status-quo niet te verstoren 

 Ondersteunt uiteenlopende standpunten 

 Is beleefd en bereidwillig 

 Laat zich niet uit over controversiële kwesties 

 Valt niet op in een menigte 
 
Als leider 

 Moet eerst in de visie geloven, maar kan deze dan 
enthousiast overbrengen 

 Houdt van debatteren en discussiëren, maar voelt 
zich het prettigst binnen het eigen team 

 Probeert altijd eerlijk te zijn, maar zal erop toe zien 
dat aan de verwachtingen van de organisatie wordt 
voldaan 

 Zorgt ervoor dat de juiste procedures worden 
gevolgd en dat de mensen weten wat er van hen 
wordt verwacht 

 Is niet streng, maar houdt de prestaties wel 
nauwkeurig in het oog 

 Is onpartijdig en objectief bij het geven van 
feedback 

 Voert de beschikbare ontwikkelingsplannen uit, 
maar verwacht van anderen dat zij ook initiatief 
tonen. 

 
Hoe te managen 

 Geef de benodigde achtergrondinformatie en 
neem een evenwichtig standpunt in 
 

 
 
 
 

 Schep de mogelijkheid om 
onderdeel uit te maken van een team 

 Benader vriendelijk, maar verwacht niet dat 
Respondent gemakkelijk te doorgronden is 

 Bied een helder kader en help bij het vaststellen 
van prioriteiten 

 Vraag om een mening en moedig het bespreken 
van belangrijke onderwerpen en problemen aan 

 Laat duidelijk waardering voor inspanningen 
blijken en erken successen 

 Treedt op als pleitbezorger – de terughoudendheid 
en bescheidenheid van Respondent beperken het 
vermogen om zichzelf te verkopen 

 
Hoe te motiveren 

 Alles 

 Ingewikkelde situaties die flexibiliteit en 
verandering vereisen 

 
Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 maakt zich de bedrijfsvisie snel eigen 

 kan ideeën gemakkelijk overbrengen 

 zet doelen op zijn plaats en houdt goed toezicht 

 geeft weloverwogen feedback ter verbetering 
 
Leiderschap: Wees alert op: 

 zet zich misschien niet in zoals verwacht 

 slaagt er niet altijd in mensen te inspireren 
 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 kan met iedereen samenwerken 

 is niet bevooroordeeld – aanvaardt diversiteit 

 is toegankelijk als leidinggevende 

 is prettig om mee samen te werken 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 is soms moeilijk om goed te leren kennen 

 is soms veranderlijk - moeilijk te voorspellen 
 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 meegaand en erop gespitst om aan de 
verwachtingen te voldoen 

 bereidwillig en kan op worden gerekend 

 maakt af wat begonnen is 

 houdt zich goed aan richtlijnen 
 
Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 heeft soms duidelijke instructies nodig 

 heeft aanmoediging van anderen nodig 
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Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 soepele aanpak – levert wat nodig is 

 past zich goed aan de dynamiek van een groep aan 

 kan zowel goed luisteren als presenteren 

 goed voorbereide en verzorgde voordracht 
 
Communicatie: Wees alert op: 

 animo lijkt soms te ontbreken 

 laat zich te gemakkelijk meeslepen door de 
menigte 

 
Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 behoedzame en grondige aanpak 

 denkt na, analyseert en beslist op basis van 
informatie 

 werkt samen om een beslissing te maken en door 
te voeren 

 probeert eenvoudige, logische oplossingen te 
vinden 

 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 volgt doorgaans de regels – is niet vindingrijk 

 zoekt van tijd tot  steun 
 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 overdenkt projecten kalm 

 bepaalt welke middelen en overige zaken nodig 
zijn 

 bereidt plannen goed voor en voert deze ook uit 

 delegeert en maakt gebruik van de beschikbare 
vaardigheden in het team 

 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 doet wat er wordt verlangd 

 verwacht dat middelen beschikbaar zullen worden 
gesteld 

 
Doelen stellen 

 Doe een voorstel voor specifieke doelstellingen en 
probeer hierover overeenstemming te bereiken 

 Leg uit hoe deze passen in de bredere 
bedrijfsdoelstellingen 

 Bied een operationeel kader en help Respondent, 
indien noodzakelijk, bij beslissingen over het 
vaststellen van prioriteiten voor het werk 

 Vermijd dubbelzinnigheid of Respondent te 
plaatsen in situaties waarin een grote hoeveelheid 
tegenstrijdige eisen worden gesteld 

 
Visie ontwikkelen 

 Doe een beroep op de inschikkelijke en 
bereidwillige aard van Respondent  

 De manier waarop u iets presenteert is minder 
belangrijk dan de inhoud 

 Geef een nauwkeurig beeld - Respondent geniet 
van complexiteit 

 Geef Respondent voldoende 
achtergrondinformatie en laat zien waarom uw 
standpunt evenwichtig is en aangeeft wat bereikt 
moet worden 

 Verwacht dat er naar uw voorstellen wordt 
geluisterd en dat deze in overweging genomen 
zullen worden, maar verwacht geen directe 
feedback of veel blijk van oprecht enthousiasme 

 
Het beoordelen van prestaties 

 Verwacht een gestage stijgende lijn met betrekking 
tot het halen van de vastgestelde targets.  

 Blijf constant belangstelling tonen voor de gang 
van zaken en bied Respondent een formeel middel 
voor het meten van de prestaties 

 Houd rekening met de neiging van Respondent om 
zich terughoudend op te stellen, vraag om een 
mening en moedig Respondent aan om zaken of 
problemen waar Respondent mee zit te bespreken 

 Bied steun/begeleiding indien nodig 

 Verwacht steun als het plan gewijzigd moet 
worden, maar vertel Respondent wel waarom deze 
wijziging noodzakelijk is 

 
De omgeving stimuleren 

 Speel handig in op de bereidwilligheid van 
Respondent om zich aan te passen en te doen wat 
wordt verlangd door het bedrijf 

 Schep een werkomgeving die redelijk ontspannen 
en zorgeloos is en waarin wordt verwacht dat 
mensen aan de verwachtingen voldoen zonder veel 
ophef of discussie 

 Plaats Respondent niet in een functie waarin wordt 
verwacht dat men een sterk standpunt inneemt of 
sterk de leiding neemt 

 Schep mogelijkheden voor Respondent om 
onderdeel uit te maken van een team met 
voldoende verantwoordelijkheid om ervoor te 
zorgen dat Respondent zich gewaardeerd voelt 

 
Feedback geven 

 Prijs de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen 
van Respondent  

 Laat duidelijk blijken dat de door Respondent 
geleverde inspanningen worden gewaardeerd en 
beloon succes 

 Geef, indien noodzakelijk, negatieve feedback, 
maar zorg ervoor dat deze opbouwend is en tot 
een minimum is beperkt 

 Houd rekening met de afkeer van Respondent voor 
conflicten en de neiging om zich hevig te 
verdedigen 

 Help Respondent bij het vinden van geschikte 
manieren om herhaling van fouten te voorkomen 
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Mensen behandelen als individuen, 

 Benader op een vriendelijke manier, bied steun, 
maar aanvaard dat Respondent niet gemakkelijk is 
te doorgronden 

 Verwar enige terughoudendheid of 
afstandelijkheid niet met een teken van gebrek aan 
belangstelling of bekwaamheid 

 Ga in discussie en debat en moedig Respondent 
aan om een mening te uiten – zelfs indien dit 
slechts inhoudt dat Respondent zegt het met de 
anderen eens te zijn 

 Plaats Respondent niet voor verrassingen of in 
risicovolle situaties waarin snel beslissingen en 
maatregelen genomen moeten worden 

 
Loopbaanontwikkeling 

 Denk eraan dat de talenten van Respondent 
gemakkelijk over het hoofd worden gezien 

 Moedig Respondent aan loopbaangerelateerde 
ontwikkelingsmogelijkheden vast te stellen die 
Respondent interesseren en aanspreken 

 Treed op als pleitbezorger - de Respondent stelt 
zich terughoudend en bescheiden op als er over 
het eigen werk wordt gesproken 

 Schep mogelijkheden voor Respondent om aan 
zwakkere punten te werken in een omgeving 
waarin dit mogelijk wordt gemaakt en waar geen 
druk wordt uitgeoefend 

 
Motiverend 

 Complexe situaties 

 De behoefte aan veelzijdigheid 

 Een rustige omgeving 

 Verandering 

 De behoefte aan flexibiliteit 

 Persoonlijke erkenning en beloning voor de 
inspanningen 

 Werken in teamverband 

 De kans hebben om ideeën te ontwikkelen 
 
Demotiverend 

 Veel eisen 

 In totale afzondering werken 

 Gebrek aan structuur in de organisatie 

 Een agressieve omgeving 

 Situaties die extreme maatregelen vereisen 

 Slecht gedefinieerde situaties waarin taken 
dubbelzinnig zijn 

 Langdurige technisch specialistische taken 

 Een organisatie die originele creativiteit verlangt 
 
 
 
 
 

Werkvoorkeuren 

 Alles 

 Complexe situaties die flexibiliteit en verandering 
verlangen 

 
Draagt bij 

 oprecht geloof in consensus 

 bereidheid om alle ideeën in overweging te nemen 

 enthousiaste teamspelers 

 plezier in het uitproberen van ideeën 

 elke taak op zich nemen die het team van hen 
wenst 

 
Valkuilen 

 niet bereid om zelfstandig beslissingen te nemen 

 veranderlijk 

 niet bewust van bredere belangen 
 
Conflict 

 Gerichtheid: begrijpen wat er van hen wordt 
verlangd 

 Doelstelling: te worden geaccepteerd en te slagen 

 Tactiek: een ander standpunt innemen dan van 
hen wordt verlangd 

 



Families 

Coach 
 
Emotionaliteit 

 Een hoge score op Emotionaliteit wijst erop dat 
Respondent zich inzet voor andere mensen, hecht 
aan eerlijkheid en vasthoudt aan bepaalde 
methodes en veilige procedures 

 Een lage score op Emotionaliteit wijst erop dat 
Respondent afstandelijker en terughoudender is. 
Respondent is bereid te helpen, maar wacht af 
totdat dit wordt gevraagd. 

 
Beschrijving 

 Sympathieke aard die soms schuil gaat achter 
terughoudendheid 

 Is stil maar efficiënt 

 Hoogstaande idealen en principes 

 Zeer toegewijd en behulpzaam 

 Heeft even tijd nodig om op te warmen 

 Is teleurgesteld als idealen niet kunnen worden 
verwezenlijkt 

 
Bijdrage aan het team 

 Is trouw aan de doelstelling van de groep 

 Hecht aan principes en werkethiek 

 Blijft gericht op de belangrijkste taken 

 Helpt anderen zonder er iets voor terug te krijgen 

 Toont geen sterk opzichtig enthousiasme 

 Is misschien te conservatief 
 
Als leider 

 Verbindt zich aan het bedrijfsbeleid 

 Luistert en probeert altijd alles te begrijpen 

 Stelt zich tolerant en verdraagzaam op 

 Werkt samen om realistische doelen vast te stellen 

 Houdt nauwgezet en grondig toezicht op werk 

 Altijd bereid om te luisteren en advies te geven 

 Zet zich in om andermans belangen te behartigen 
 
Hoe te managen 

 Benadruk verbeterde efficiëntie en het 
gebruikmaken van de mogelijkheden van de 
mensen 

 Onderken het vermogen om andere mensen te 
ontwikkelen 

 Geef de gelegenheid om ideeën naar voren te 
brengen 

 Stel zeer duidelijke en specifieke doelen 

 Laat zien dat u het waardeert als er goed werk is 
geleverd 

 Beloon de inspanningen om het beste uit mensen 
te halen en om talent te herkennen 
 

 
 
 
 

 Maak gebruik van de 
persoonlijke ontwikkeling van mensen door 
coaching en begeleiding 

 
Hoe te motiveren 

 Vaardigheden van andere mensen ontwikkelen 

 Eén-op-één relaties 

 Mentorschap 

 Normen ontwikkelen en handhaven 

 Leiderschap van het team 
 
Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 een zorgzame leider met een sterke werkethiek 

 werkt samen om eerlijke doelen af te spreken 

 geeft advies en helpt mensen om problemen op te 
lossen 

 verdedigt collega’s onzelfzuchtig 

 omzeilt moeilijke personeelskwesties 

 kan personeel te veel beschermen 
 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 is beleefd en sterk ontvankelijk voor de behoeften 
van anderen 

 wacht tot de gelegenheid wordt geboden – dringt 
zich niet op 

 is gevoelig voor verzoeken om hulp 

 zet zich in voor het welzijn van anderen 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 aarzelt bij het uiten van de eigen mening 

 wordt over het hoofd gezien wanneer dingen snel 
veranderen 

 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 werkt efficiënt aan toebedeelde taken 

 kan zelfstandig werken 

 gaat door tot het af is 

 gaat door ondanks problemen 

 is te afhankelijk van aanwijzingen van anderen 
 
Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 vindt het lastig om out of the box te denken 
 
Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 een goed luisteraar en steunend teamlid 

 wacht liever af alvorens een bijdrage te leveren 

 ideeën zijn goed doordacht en praktisch 

 presenteert de mening van het team met 
overtuiging 
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Communicatie: Wees alert op: 

 terughoudend en niet betrokken totdat er wordt 
gevraagd om mee te doen 

 wordt misleid door manipulatievere mensen 
 
Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 doet gedegen onderzoek en overweegt alles 
zorgvuldig 

 neemt de tijd om het te begrijpen alvorens 
toezeggingen te doen 

 houdt impulsievere mensen tegen 

 beperkt en analyseert risico’s zorgvuldig 
 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 te analyserend 

 te voorzichtig 
 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 denkt vooruit en anticipeert op problemen 

 probeert een plan op te stellen dat uitvoerbaar is 

 beoordeelt en gebruikt beschikbare middelen goed 

 maakt een afweging tussen de behoeften van de 
organisatie en die van anderen 

 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 neemt te veel taken op zich 

 te zeer gericht op details 
 
Doelen stellen 

 Stel zeer duidelijke en specifieke doelen voor - 
Respondent moet precies weten wat u wilt 

 Probeer overeenstemming te bereiken door 
Respondent de gelegenheid te geven ideeën naar 
voren te brengen en geef toestemming en ruimte 
om met alternatieven te komen  

 Bouw taken in waardoor Respondent anderen kan 
coachen, steunen en ontwikkelen en om ervoor te 
zorgen dat aan de kwaliteitsnormen wordt voldaan 

 Vermijd Respondent in situaties te plaatsen waarin 
veel weerstand en conflict is. 

 
Visie ontwikkelen 

 Wees duidelijk en bereid u goed voor, voordat u 
uw standpunt meedeelt 

 Neem een vriendelijke maar zakelijke houding aan 

 Benadruk de voordelen van het verbeteren van 
efficiëntie en geef mensen de ruimte zich volledig 
te ontwikkelen 

 Schets een beeld waar normen, waarden en ethiek 
een belangrijke plaats innemen 

 Laat zien dat u erover hebt nagedacht waar 
Respondent in dit beeld past en in welke mate 
eigenschappen als betrouwbaarheid, 
volhardendheid en leiderschap worden 
gewaardeerd 

Het beoordelen van prestaties 

 Aangezien Respondent toegewijd en nauwgezet is, 
zal Respondent weinig leiding nodig hebben 

 Respondent wil graag van u horen dat u vindt dat 
Respondent goed werk levert 

 Houd er rekening mee dat Respondent niet gauw 
om hulp of assistentie zal vragen 

 Denk eraan dat Respondent geobsedeerd kan 
raken door details en het grotere geheel uit het 
oog verliest 

 Houd Respondent goed op de hoogte, geef het 
ruim van te voren aan als prioriteiten veranderen 
en geef hiervoor een logische verklaring 

 
De omgeving stimuleren 

 Doe een beroep op het plichtsbesef, de toewijding 
en de oprechte wens om te helpen van 
Respondent  

 Onderken het talent voor leiderschap en 
mentorschap in Respondent met een grote 
belangstelling voor het ontwikkelen van mensen 

 Geef Respondent functies die status en 
verantwoordelijkheid met zich meebrengen, maar 
zet Respondent niet in de schijnwerpers 

 Maak gebruik van de vaardigheden van 
Respondent voor het onderzoeken en beoordelen 
van ideeën 

 Denk eraan dat Respondent ontmoedigd wordt 
wanneer waarden en principes worden genegeerd 
of geschonden 

 
Feedback geven 

 Bedank Respondent voor aanhoudende 
inspanningen en vermogen dingen voor elkaar te 
krijgen met een minimum aan ophef en discussie 

 Beloon Respondent voor de geleverde 
inspanningen om het beste uit mensen los te 
krijgen en mogelijkheden te zien waar anderen zich 
afwijzend over uitlieten 

 Respondent is geneigd nogal kritisch te zijn over 
zichzelf en negatieve feedback zal zelden nodig 
zijn. Mocht u toch een punt hebben, zorg er dan 
voor dat Respondent weet dat u een probleem 
hebt met de daad en niet met de persoon  

 
Mensen behandelen als individuen 

 Zie in dat achter de terughoudendheid van 
Respondent een zeer sympathieke aard schuilgaat. 
Respondent kan afstandelijk overkomen en het kan 
even duren om Respondent te leren kennen 

 Respondent is op zijn best in een één-op-één 
gesprek 

 Geef Respondent de gelegenheid een bijdrage te 
leveren – door een aangeboren terughoudendheid 
aarzelt Respondent eigen ideeën naar voren te 
brengen 
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 Respondent is voorzichtig – geef Respondent de 
tijd om over iets na te denken en zich aan te 
passen aan een gewijzigde situatie 

 Vergeet niet dat Respondent zijn/haar gevoelens 
niet gemakkelijk toont 

 
Loopbaanontwikkeling 

 Moedig Respondent aan na te denken over 
functies en vraag naar ambities. Mensen als 
Respondent streven niet altijd hun eigen belangen 
na 

 Als u er zeker van bent dat Respondent er klaar 
voor is, schep dan mogelijkheden om de ambitie te 
bereiken. Wees bereid om binnen de organisatie 
op te treden als de pleitbezorger van Respondent  

 Maak gebruik van de sterke kanten van 
Respondent om mensen te ontwikkelen en te 
coachen en op te treden als mentor. Zie kans om 
ontwikkelingsgebieden aan de orde te stellen die 
Respondent wellicht niet aan de orde durft te 
stellen. 

 
Motiverend 

 Een baan met aanzien 

 Werk dat nauwkeurigheid en zorgvuldigheid vergt 

 Een duidelijke structuur en hiërarchie binnen de 
werkplek 

 Nuttig zijn voor anderen en voor de maatschappij 
in zijn geheel 

 De kans anderen te helpen 

 De kans een vakgebied ontwikkelen 

 Regelmatige werktijden en duidelijke instructies 
 
Demotiverend 

 Te worden gevraagd om snel beslissingen te 
nemen 

 Dat er van mij wordt verlangd mijn kans te grijpen 
in aanwezigheid van anderen 

 Een omgeving waarin mensen geen kans krijgen 

 Creatief moeten werken 

 Mensen die zich met mijn werk bemoeien 

 Slecht nieuws moeten brengen 

 Niet de gelegenheid krijgen dingen netjes af te 
maken 

 Snelle gedwongen verandering 
 
Werkvoorkeuren 

 Vaardigheden van andere mensen ontwikkelen 

 Eén-op-één relaties 

 Mentorschap 

 Normen ontwikkelen en handhaven 

 Leiderschap van een team 
 
 

Draagt bij 

 organisatie 

 middelen controleren 

 stelt alle inbreng op prijs 

 trekt geen overhaaste conclusies 

 zorgvuldige analyse 
 
Valkuilen 

 neemt geen risico’s 

 uit eigen mening met tegenzin 

 vertrouwt te veel op werkwijze waardoor 
creativiteit wordt gesmoord 

 
Conflict 

 Gerichtheid: daar waar mogelijk conflicten 
vermijden 

 Doelstelling: anderen beschermen en een gevoel 
voor wat goed is 

 Tactiek: Volg formele procedures, zoek naar 
aanwijzingen, probeer mensen op hun gemak te 
stellen 
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Controleur 
 
Emotionaliteit 

 Een hoge score op Emotionaliteit wijst erop dat 
Respondent oog heeft voor detail en perfectie. 
Meer relaxte collega’s vinden soms dat 
Respondent te veel hecht aan een bepaalde 
werkwijze. 

 Een lage score op Emotionaliteit wijst erop dat 
Respondent zelfverzekerder en dus autoritairder is. 
Respondent kan respect afdwingen maar soms ook 
intimiderend zijn. 

 
Beschrijving 

 Terughoudend, vrij formeel 

 Vermijdt risico’s en kan tegen verandering 

 Houdt van duidelijke richtlijnen en agenda’s 

 Respecteert een hiërarchie en de status-quo 

 Kan erg conservatief overkomen 

 Kan afstandelijk en koel overkomen 
 
Bijdrage aan het team 

 Geeft richting aan en hanteert een bepaalde 
methode 

 Dringt aan op hoge normen en integriteit 

 Legt verbanden tussen details en levert een goed 
eindresultaat 

 Stelt agenda’s vast 

 Kan stug en gereserveerd zijn 

 Soms te formeel 
 
Als leider 

 Berekende en logische manier van communiceren 

 Zorgt ervoor dat men zich richt op de praktische 
kant van de zaak 

 Duidelijke verwachtingen van gedrag 

 Formuleert doelen nauwkeurig 

 Houdt prestaties nauwlettend in het oog 

 Ziet erop toe dat er op tijd en op de juiste wijze 
wordt gerapporteerd 

 Ziet erop toe dat ontwikkelingsplannen aanwezig 
zijn 

 
Hoe te managen 

 Benader professioneel en serieus – geef een zeer 
duidelijk beeld. 

 Vertrouw op een praktisch standpunt en 
doorzettingsvermogen 

 Plan van tevoren en stel agenda vast 

 Stel specifieke en eenvoudig te meten doelen vast 

 Vraag naar de meest recente gegevens 

 Leg de nadruk op een professionele en 
doortastende aanpak 

 
 
 
 

 Laat zien hoe succes wordt 
bereikt 

 
Hoe te motiveren 

 Werken met deskundigen 

 De tijd hebben om je ergens op te kunnen 
concentreren 

 Een methode ontwikkelen en invoeren 

 Erkenning voor inspanningen 

 Nauwkeurig, kwaliteit- en normen in het werk 
 
Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 goed geformuleerde richtlijnen voor functioneren 

 effectieve werksystemen en -procedures 

 beoordeelt prestaties 

 levert routinerapporten over vorderingen 
 
Leiderschap: Wees alert op: 

 schrijft te veel procedures en regels voor 

 smoort creativiteit 
 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 praktische en zakelijke benadering van mensen 

 houdt het zakelijk – roddelt niet 

 waardeert mensen vanwege hun competentie 

 houdt het bij een klein groepje vrienden 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 achterdochtig en moeilijk te benaderen 

 ontwijkt mensen 
 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 werkt consciëntieus binnen het systeem 

 doet wat wordt gevraagd 

 ziet erop toe dat het werk aan de hoogste eisen 
voldoet 

 zorgvuldig en grondig 
 
Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 gebrek aan eigen initiatief 

 niet erg behulpzaam 
 
Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 bijdrage is weloverwogen en goed voorbereid 

 ideeën zijn gebaseerd op gedegen onderzoek 

 steunt ideeën pas als deze waarde toevoegen 

 praktisch en doet geen overhaaste toezeggingen 
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Communicatie: Wees alert op: 

 voert geen oppervlakkige gesprekken – het moet 
nuttig zijn 

 kritisch over mensen die radicaler zijn 
 
Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 beslissingen zijn gebaseerd op onderzoek en 
analyse 

 een reputatie voorzichtig te zijn 

 zorgt voor een praktisch resultaat 

 overweegt zorgvuldig alternatieven 
 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 langzaam en te systematisch 

 voorzichtig en niet avontuurlijk 
 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 plannen zijn zorgvuldig uitgewerkt 

 strikte nakoming van de regels 

 probeert rekening te houden met alle mogelijke 
gebeurtenissen 

 richt zich op puur zakelijke behoeften 
 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 moeite met delegeren aan anderen 

 moeilijk te betrekken bij andere activiteiten 
 
Doelen stellen 

 Houd rekening met de behoefte van Respondent 
om te weten wat er wordt verwacht 

 Stel doelen vast die duidelijk zijn omschreven en 
goed meetbaar zijn – dit is belangrijk voor 
Respondent  

 Schep mogelijkheden die veel 
verantwoordelijkheid en prestige met zich 
meebrengen en een systematische en 
gestructureerde aanpak vereisen 

 Respondent zal goed kunnen functioneren indien 
werkzaam aan projecten die zijn gericht op het 
aanbrengen van verbeteringen en een element van 
troubleshooting in zich hebben 

 
Visie ontwikkelen 

 Neem een professionele en serieuze houding aan 
en wees bereid een zeer duidelijk beeld te geven 

 Respondent zal positief reageren op een logisch en 
constructief voorstel 

 Maak gebruik van de wens van Respondent om 
zichzelf te ontwikkelen en geef aan wat de 
mogelijkheden zijn 

 Benadruk dat dit een weloverwogen en zorgvuldige 
aanpak vereist en geef aan hoe dit de efficiëntie en 
kwaliteit zal bevorderen 

 Doe een beroep op het grote plichtsbesef van 
Respondent en houd er rekening mee dat 

Respondent een hoge ethische, morele en 
professionele kwaliteit stelt aan de 
werkzaamheden 

 
Het beoordelen van prestaties 

 Respondent is betrouwbaar, consciëntieus en 
perfectionistisch en heeft niet meer dan de 
gebruikelijke leiding nodig 

 Beoordeel de vorderingen door te vragen naar de 
meest recente specifieke gegevens, maar denk 
eraan dat Respondent niet graag om hulp vraagt 
aangezien dit neerkomt op het toegeven van een 
fout 

 Wijzigingen in plannen en onvoorziene 
omstandigheden zullen Respondent van streek 
maken en ergeren. Wees geduldig en tactisch – 
geef een gedetailleerde verklaring en de tijd om 
weer aan de nieuwe situatie te wennen 

 Signaleer de bereidheid van Respondent om hard 
te werken en het vermogen om tegen alle 
verwachtingen in de doelstellingen te halen 

 
De omgeving stimuleren 

 Respondent geniet van de status en het respect 
dat een positie met duidelijke 
verantwoordelijkheden met zich meebrengt 

  Doe een beroep op een conventionele zienswijze 
en de behoefte te voelen dat alles op de juiste 
wijze en grondig wordt gedaan 

 Laat Respondent weten dat u rekent op een 
praktisch standpunt en doorzettingsvermogen, ook 
wanneer de dingen vervelend of moeilijk worden 

 Geef Respondent veel ruimte om een zorgvuldige 
en weloverwogen aanpak toe te passen, en zich 
gewaardeerd te voelen 

 
Feedback geven 

 Feliciteer Respondent met specifieke resultaten en 
een intellectuele en een positieve kijk op de zaken 

 Breng de meningen van anderen over en benadruk 
de professionele en grondige werkwijze van 
Respondent  

 Mocht het nodig zijn kritiek te leveren, zorg ervoor 
dat deze opbouwend is en gericht op 
zelfverbetering. Wees zeker van uw feiten en maak 
duidelijk dat u kritiek hebt op de daad en niet op 
de persoon 

 Vermijd emotie – laat blijken dat u enigszins 
teleurgesteld bent, maar ook dat u erop vertrouwt 
dat Respondent ervan zal leren 

 
Mensen behandelen als individuen 

 Houd rekening met de vrij formele en ingehouden 
manier waarop Respondent met anderen omgaat 

 Plan besprekingen van tevoren en stel de agenda 
vast - Respondent houdt niet van verrassingen 
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 Moedig Respondent aan een inbreng te leveren en 
ontvang deze dan ook enthousiast; wees bereid 
vragen te beantwoorden en uitleg te geven 

 Geef Respondent de tijd om goed over alles te 
kunnen nadenken alvorens toezeggingen te doen 

 Reken erop een zeer gedetailleerd en 
gestructureerd antwoord te krijgen en beloon de 
inspanning die Respondent hier onvermijdelijk 
voor heeft moeten doen door de inbreng serieus in 
overweging te nemen 

 
Loopbaanontwikkeling 

 Respondent heeft een groot plichtsbesef 
tegenover andere mensen en de maatschappij in 
het algemeen 

 Mensen als Respondent hebben graag het gevoel 
dat zij hun eigen loopbaan in handen hebben en 
dat zij gestaag en vanzelfsprekend afstevenen op 
succes 

 Schep mogelijkheden voor Respondent om de 
leiding te hebben over anderen en werk te moeten 
leveren dat nauwkeurigheid en zorgvuldigheid 
vereist 

 Help Respondent, indien noodzakelijk, de 
noodzaak in te zien meegaander te zijn, een meer 
ontspannen kijk op de zaken te hebben en minder 
formeel om te gaan met anderen 

 
Motiverend 

 Prestige  

 Werken binnen een vastgestelde hiërarchie 

 Werken in een duidelijk gestructureerde omgeving 

 Duidelijke doelen en verantwoordelijkheden 

 Persoonlijke en materiële beloning krijgen voor 
mijn werk 

 De kans krijgen om expertise te tonen 

 Arbeidszekerheid en vaste werktijden 

 Vertrouwen dat ik voldoende capaciteiten heb 
voor de baan 

 
Demotiverend 

 Onmogelijke opgaven 

 Dubbelzinnigheid 

 Gevraagd worden om voortdurend en actief 
binnen een team te werken 

 Informele werkmethoden 

 Onduidelijke targets 

 Verandering en voortdurende afwisseling 

 Een luidruchtige en agressieve omgeving 

 Steeds weer nieuwe mensen ontmoeten 
 
 
 
 
 

Werkvoorkeuren 

 Werken met deskundigen 

 De tijd hebben om je ergens op te kunnen 
concentreren 

 Een methode ontwikkelen en invoeren 

 Erkenning voor inspanningen 

 Nauwkeurig en normgericht werken 
 
Draagt bij 

 analytisch 

 praktisch 

 logisch 

 georganiseerd 

 realistisch 
 
Valkuilen 

 afkerig van risico 

 niet geïnteresseerd in consensus 

 reageert niet snel 
 
Conflict 

 Gerichtheid: juiste redenering toepassen 

 Doelstelling: het juiste antwoord, rechtvaardigheid 
vinden 

 Tactiek: feiten noemen in plaats van een 
persoonlijke mening; informatie vragen maar niet 
geven 
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Ontwikkelaar 
 
Emotionaliteit 

 Een hoge score op Emotionaliteit wijst erop dat 
Respondent gevoelig is, zich veelal bezighoudt met 
details en morele kwesties en probeert de 
problemen van iedereen direct op te lossen. 

 Een lage score op Emotionaliteit wijst op een 
zelfingenomenheid en een neiging om voor 
anderen ten strijde te trekken. Respondent lijkt 
soms te belangeloos. 

 
Beschrijving 

 Hartelijke en sympathieke manier van doen 

 Oprechte belangstelling voor andere mensen en de 
wil om te helpen 

 Heeft een sterk ethisch en 
verantwoordelijkheidsgevoel 

 Verdedigt anderen en komt voor hen op 

 Heeft de neiging om eigen belangen te laten 
sloffen 

 Heeft de neiging te veel op zich te nemen 
 
Bijdrage aan het team 

 Werkt graag in een team en doet goed mee 

 Bevordert de onderlinge verhoudingen in de groep 

 Moedigt anderen aan goed te werken 

 Toont een duidelijke teamgeest 

 Raakt te betrokken bij persoonlijke kwesties 

 Kan in de weg staan zelfs met de beste 
bedoelingen 

 
Als leider 

 Brengt doelstellingen van het team enthousiast 
over 

 Luistert en moedigt overleg aan 

 Toont begrip maar stelt hoge morele eisen 

 Past procedure om doelen vast te stellen strikt toe 

 Beoordeelt prestaties zorgvuldig 

 Geeft weloverwogen en tijdig feedback 

 Begunstigt eigen mensen zelfs vóór zichzelf 
 
Hoe te managen 

 Kom met een logisch verhaal dat is gebaseerd op 
betrouwbare informatie en gegevens 

 Bied verantwoordelijkheid aan voor het begeleiden 
en ontwikkelen van anderen 

 Geef informatie en de tijd om goed over alles na te 
kunnen denken alvorens toezeggingen te laten 
doen 

 Help bij de ontwikkeling van vaardigheden als 
vredestichter en scheidsrechter 
 

 
 
 
 

 Leg een 
rapportageprocedure vast, maar bied weinig 
directe leiding 

 Toon respect en ken waarde toe aan het team 

 Geef de kans om een team te leiden en te 
ontwikkelen 

 
Hoe te motiveren 

 Mensen helpen hun eigen talenten te ontwikkelen 

 Verantwoordelijkheid voor mensen 

 Ontwikkelen van identiteit- en cultuurbesef 

 Moraal in het team hooghouden 
 

Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 kan de bedrijfsvisie overtuigend overbrengen 

 helpt bij het ontwikkelen van persoonlijke 
doelstellingen 

 steunt en begeleidt collega’s 

 verdedigt en beschermt personeel 
 
Leiderschap: Wees alert op: 

 trekt zich te veel dingen persoonlijk aan 

 kan te beschermend zijn 
 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 enthousiast en oprecht tegen mensen 

 stelt zich open op en moedigt anderen aan 

 gemakkelijk te benaderen 

 sympathiek en begripvol 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 komt eerder op voor anderen dan voor zichzelf 

 neemt te veel op zich 
 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 werkt hard om de overeengekomen doelen te 
bereiken 

 probeert altijd rekening te houden met de 
behoeften van anderen 

 enthousiast en bereidwillig 

 denkt zorgvuldig na alvorens toezeggingen te doen 
 
Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 laat anderen het heft in handen nemen 

 is te afhankelijk van een team 
 
Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 waardeert regelmatig contact en overleg 

 heeft respect voor andermans ideeën – zoekt 
consensus 
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 opgewekt en positief tijdens overleg 

 zorgt ervoor dat iedereen erbij betrokken is 
 
Communicatie: Wees alert op: 

 kan te veel moeite doen om te helpen – wordt 
gezien als bemoeizuchtig 

 kan te veel in details treden 
 
Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 doet gedegen onderzoek – luistert naar iedereen 

 analyseert mogelijkheden – bereid een zaak goed 
voor 

 probeert een groepsbeslissing te bereiken 

 voert een beslissing snel uit als deze eenmaal is 
genomen 

 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 kan te veel willen analyseren – er te veel gegevens 
bij betrekken 

 gaat het nemen van eindbeslissing uit de weg – 
stelt alternatieven voor 

 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 voert methoden en procedures zorgvuldig in 

 kiest de benodigde middelen en wijst deze efficiënt 
toe 

 zorgt ervoor dat mensen instemmen met de taken 
die zij toebedeeld krijgen 

 zet zich altijd in 
 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 te veel in beslag genomen door procedures 

 raakt niet snel in beslag genomen door radicale 
ideeën 

 
Doelen stellen 

 Spreek duidelijke doelen af 

 Verbindt zoveel mogelijk mensen aan het moreel 
en de prestaties van het team 

 Geef Respondent de ruimte om ideeën en 
suggesties in te brengen 

 Houd rekening met de neiging van Respondent om 
te veel toezeggingen te doen en daardoor te 
weinig bewegingsvrijheid over te houden 

 Stel doelen vast die bijdragen aan de ontwikkeling 
van de vaardigheden van de Respondent als 
vredestichter en scheidsrechter 

 
Visie ontwikkelen 

 Reageer op een openhartige en inschikkelijke 
manier 

 Geef een duidelijk en logisch beeld van de visie op 
basis van betrouwbare informatie en gegevens 

 Geef duidelijk aan welke mogelijkheden een plan 
biedt voor het stimuleren van de groei en de 
ontwikkeling van de mensen 

 Benadruk hoe een visie past binnen de waarden en 
identiteit van het bedrijf 

 Beschrijf hoe een visie kan bijdragen aan het 
vergroten van de teamgeest en de onderlinge 
samenhang kan bevorderen 

 Vraag om reacties en noem een aantal specifieke 
aspecten waarvan u wilt dat Respondent over 
nadenkt 

 
Het beoordelen van prestaties 

 Biedt Respondent mogelijkheden om vorderingen 
te rapporteren - Respondent heeft zeer weinig 
directe leiding nodig 

 Laat Respondent verder gaan met de taak met en 
verzekerd zijn van uw steun en goedkeuring 

 Geef, indien noodzakelijk, advies en steun en wees 
op uw hoede voor tekenen van een te grote 
werkdruk 

 Help Respondent eventueel bij het stellen van 
prioriteiten 

 Geef Respondent de tijd zich aan te passen aan 
onvoorziene wijzigingen in de plannen en geef 
duidelijk aan waarom deze wijzigingen 
noodzakelijk zijn 

 
De omgeving stimuleren 

 Bied Respondent functies met 
verantwoordelijkheid waarin het vermogen om 
anderen te begeleiden en te ontwikkelen van 
primair belang is 

 Maak gebruik van de oprechte belangstelling van 
Respondent in teamwerk en 
samenwerkingsprojecten 

 Houd er rekening mee dat Respondent liever geen 
beslissingen neemt totdat iedereen op de hoogte is 
van alle informatie en alle alternatieven in 
overweging kan nemen 

 Ga in op de wens van Respondent in een 
ondersteunende omgeving te werken waarin de 
mensen zowel worden gewaardeerd om wie zij zijn 
als om wat zij zijn 

 
Feedback geven 

 Prijs Respondent voor loyaliteit, inspanningen, 
inzet en teamwerk 

 Laat Respondent weten dat u waardeert wat er 
door het team en de organisatie wordt gedaan 

 In het zeer zeldzame geval dat kritiek gegeven 
moet worden, zorg er dan voor dat de kritiek is 
gericht op de daad en niet op de persoon 

 Negatieve feedback zal meestal zijn gericht op de 
neiging van Respondent om te verzoeningsgezind 
te zijn en te betrokken te raken bij persoonlijke 
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kwesties 
 
Mensen behandelen als individuen 

 Doe een beroep op de wens van Respondent om te 
helpen en mee te werken 

 Onderschat de kracht van de overtuigingen en 
waarden van Respondent niet 

 Houd rekening met de voorzichtige aard van 
Respondent en de afkeer van het nemen van 
risico’s 

 Geef veel informatie en geef Respondent de tijd 
om alles goed te kunnen overdenken alvorens 
toezeggingen te moeten doen 

 Geef Respondent de ruimte om een mening te 
geven zonder dat deze wordt aangevochten 

 Laat blijken dat u het waardeert dat Respondent in 
eerste instantie trouw is aan de groep of het team 

 
Loopbaanontwikkeling 

 Schep mogelijkheden voor Respondent om een 
team te leiden en te ontwikkelen 

 De belangstelling van Respondent voor de 
ontwikkeling van anderen wijst op mogelijk succes 
als trainer, coach of mentor 

 Help Respondent bij het signaleren van 
persoonlijke leemtes in de ontwikkeling en vindt 
een geschikte mentor of leidinggevende die kan 
dienen als begeleider en coach op die gebieden 

 
Motiverend 

 Werken met mensen die geen begeleiding nodig 
hebben 

 Teamwerk 

 Nieuwe mensen ontmoeten 

 Een nauwe relatie hebben met collega’s  

 Bij te dragen en nuttig zijn voor de maatschappij 

 Anderen te helpen en te ontwikkelen 

 Sociale status en ontzag 

 Een duidelijk gestructureerde werkplek 
 
Demotiverend 

 Gevraagd worden om snel eenzijdige beslissingen 
te nemen 

 Leiderschap 

 In een technische, specialistische omgeving werken 

 Alleen werken 

 Een agressieve omgeving 

 Een organisatiecultuur waarin men uit is op 
eigenbelang 

 Gebrek aan begeleiding 

 Gebrek aan duidelijk omschreven werkmethoden 
 
 
Werkvoorkeuren 

 Mensen helpen bij het ontwikkelen van hun 
talenten 

 Verantwoordelijk zijn voor mensen 

 Identiteit- en cultuurbesef ontwikkelen 

 Het moraal binnen het team hoog houden 
 
Draagt bij 

 hecht waarde aan consensus 

 handelt snel 

 praktisch 

 meegaand 

 georganiseerd 
 
Valkuilen 

 ziet een beperkt aantal mogelijkheden 

 neemt oplossingen met grote risico’s niet in 
overweging 

 stoort anderen 
 
Conflict 

 Gerichtheid: altijd op zoek naar het beste in de 
mens 

 Doelstelling: ervoor zorgen dat mensen 
samenwerken 

 Tactiek: Wees geduldig, gebruik humor, vermijd 
discussie, sluit compromissen, betrek mensen erbij 
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Ondernemer 
 
Emotionaliteit 

 Een hoge score op Emotionaliteit zal leiden tot 
meer snelheid en urgentie, Respondent lijkt 
daardoor meer gedreven en energiek met een 
uitgesproken doelgerichtheid 

 Een lage score op Emotionaliteit wijst op een 
bepaalde mate van arrogantie en eigendunk: 
Respondent is overtuigd van de eigen capaciteiten 
en, indien Respondent het bij het verkeerde eind 
heeft, kan Respondent in grote problemen komen. 

 
Beschrijving 

 Zelfverzekerde, overtuigende houding 

 Extravert, valt op in de menigte 

 Heeft een duidelijk gevoel voor richting en de 
manier van werken 

 Komt op voor eigen mening 

 Kan zeer overdreven overkomen 

 Kan ongevoelig of zelfs onverschillig zijn 
 
Bijdrage aan het team 

 Is gefocust en doelgericht 

 Motiveert anderen om actief te presteren 

 Doet gedegen onderzoek en neemt een strategisch 
standpunt in 

 Spant zich in voor de beste resultaten 

 Intolerant 

 Gaat snel door 

 Zeer prestatiegericht 
 
Als leider 

 Een gefocust en enthousiaste leidinggevende 

 Prikkelt mensen om hun uiterste inspanningen te 
leveren 

 Begripvol op voorwaarde dat men het 
bedrijfsbelang onderkent 

 Betrekt mensen bij het vaststellen van duidelijke 
doelen 

 Zit dicht op de cijfers en de bedrijfsvoortgang 

 Geeft direct en bot commentaar op resultaten 

 Verdedigt eigen mensen als zij succesvol zijn 
 
Hoe te managen 

 Benadruk de uitdaging en de bijbehorende risico’s 

 Geef vrijheid om toezicht te houden en een team 
op te bouwen en te leiden dat bestaat uit mensen 
die aan de verwachtingen voldoen 

 Ga in op de behoefte om te praten en te 
overleggen 

 Spreek lastige en uitdagende einddoelen af 

 Stuur op afstand, maar wees wel bereikbaar 

 
 
 
 

 Laat zien hoe successen 
bijdragen aan hun toekomstverwachtingen 

 Geef mogelijkheden om erkenning en status te 
krijgen 

 
Hoe te motiveren 

 Zaken vanaf het begin op te bouwen 

 Volledige aansprakelijkheid 

 Materiële beloning voor eigen inspanningen en 
resultaten 

 De kans om een team op te bouwen en te leiden 
dat bestaat uit mensen die aan de verwachtingen 
voldoen 

 
Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 ontwikkelt en communiceert een duidelijke focus 
of richting  

 inspireert en enthousiasmeert anderen 

 stelt doelen vast en verdeelt taken effectief 

 stelt praktische onderwerpen vast en houdt zich 
hieraan 

 
Leiderschap: Wees alert op: 

 is hard tegen mensen die uit de pas lopen 

 is agressief in het nastreven van bedrijfsdoelen 
 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 onderhoudt belangrijke relaties 

 beoordeelt mensen snel 

 beheert relaties zorgvuldig 

 toegankelijk maar richt zich op zakendoen 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 minachtend over onbelangrijke mensen 

 te veeleisend van mensen die nuttig zijn 
 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 neemt gemakkelijk verantwoordelijkheid op zich 

 energiek en toegewijd 

 sterk gericht op zakelijke doelstellingen 

 reageert goed op uitdagingen 
 
Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 bereid om door te duwen om eigen zin te krijgen 

 meedogenloos als mensen of dingen in de weg 
staan 
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Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 politiek geslepen 

 effectieve en gezaghebbende houding 

 is zich bewust van de invloed van het hebben van 
informatie 

 overtuigt en motiveert sleutelfiguren 
 
Communicatie: Wees alert op: 

 domineert in gesprekken 

 ongevoelig voor wensen van anderen 
 
Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 stelt algemene doelstellingen vast en legt deze op 

 beoordeelt alternatieven grondig 

 beslist snel over wat de beste manier of aanpak is 

 voert plannen enthousiast uit 
 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 ongeïnteresseerd in de behoeften van andere 
mensen 

 kan door eigen overtuiging anderen misleiden 
 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 stelt gemakkelijk algemene doelstelling vast 

 bepaalt de prioriteiten om targets te kunnen halen 

 Beoordeelt prestaties zorgvuldig 

 verdeelt functies, verantwoordelijkheden en taken 
effectief 

 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 is overtuigd dat de eigen weg de juiste weg is  

 heeft echt alleen oog voor de eigen belangen 
 
Doelen stellen 

 Spreek lastige en uitdagende einddoelen en 
meetbare resultaten af, maar laat de invulling van 
details over aan Respondent  

 Houd rekening met het vermogen van Respondent 
om vooruitgang te boeken door richting en heldere 
doelen te bieden 

 Onderken dat Respondent oog heeft voor kwaliteit 
en een talent heeft ervoor te zorgen dat hoge 
normen worden opgelegd en dat aan deze normen 
ook wordt voldaan 

 Bestrijd, indien noodzakelijk, de neiging van 
Respondent om zich ongevoelig en intolerant op te 
stellen tegenover minder gedreven personen door 
een aantal specifieke mensgerichte doelstellingen 
vast te stellen. Wees bereid uit te leggen waarom u 
dit doet en wees bedacht op enige weerstand 
tegen deze doelstelling 

 
 
 
 

Visie ontwikkelen 

 Breng uw boodschap enthousiast over 

 Kom meteen ter zake, maar geef Respondent 
voldoende ruimte om te onderbreken, te vragen 
om uitleg en om commentaar te leveren 

 Geef praktische voorbeelden en doe een beroep 
op de logica van Respondent  

 Benadruk de uitdaging en het risico dat ermee 
gemoeid gaat en hoe de bijdrage van Respondent 
essentieel is voor het behalen van succes. 

 Laat zien hoe nieuwe ideeën overeenkomen met 
de eigen ideeën van Respondent  

 Laat zien wat de persoonlijke voordelen zijn voor 
Respondent en sluit aan bij diens gevoel voor 
richting en urgentie 

 
Het beoordelen van prestaties 

 Respondent verwacht en heeft respect voor een 
harde en pragmatische leidinggevende, maar zal 
zich storen aan strikte beheersmaatregelen en zal 
zich hiertegen verzetten 

 Stuur op afstand, maar wees wel bereikbaar en 
beschikbaar voor besprekingen en overleg 

 Men kan erop rekenen dat Respondent zo goed 
mogelijke resultaten zal bereiken en aan de 
verwachtingen zal voldoen, maar soms goed 
begeleid moet worden in de manier waarop dit 
alles te doen zonder andere mensen overstuur te 
maken of tegen zich in het harnas te jagen 

 
De omgeving stimuleren 

 Onderken de behoefte van Respondent aan status 
en functies die verantwoordelijkheid met zich 
meebrengen en Respondent volledig aansprakelijk 
laat zijn voor de resultaten 

 Bied Respondent de mogelijkheid om controle uit 
te oefenen en een team op te bouwen en te leiden 
dat bestaat uit mensen die aan de verwachtingen 
voldoen 

 Maak gebruik van het talent van Respondent voor 
het vinden van praktische oplossingen en het 
behalen van tastbare resultaten 

 Schep mogelijkheden voor Respondent om met 
mensen samen te werken die positief zijn en de 
energie, gedrevenheid en behoefte om te winnen 
met Respondent delen 

 Blijf betrokken en goed op de hoogte - Respondent 
heeft graag het gevoel met iets belangrijks bezig te 
zijn 
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Feedback geven 

 Prijs Respondent voor persoonlijke prestaties 

 Laat zien hoe het succes van Respondent bijdraagt 
aan de toekomstverwachtingen en aansluit op 
materiële beloningen 

 Vermijd het geven van directe kritiek en zorg 
ervoor dat u de feiten en gegevens goed op een 
rijtje hebt wanneer u negatieve feedback geeft 

 Wees erop bedacht dat Respondent zich met alle 
mogelijke logische en rationele argumenten zal 
proberen te verdedigen en rechtvaardigen – bereid 
u zich zo voor dat u zich op dezelfde wijze kunt 
verdedigen 

 Verwacht niet te zullen winnen – probeer 
raakvlakken te vinden en zoek van daaruit naar een 
compromis zonder gezichtsverlies 

 
Mensen behandelen als individuen 

 Respecteer de trots, het zelfvertrouwen en de ik 
kan alles houding van Respondent  

 Benader Respondent op een vriendelijke maar 
zakelijke manier 

 Ga in op een behoefte om te praten en te 
overleggen door te luisteren naar wat Respondent 
te zeggen heeft, maar houd rekening met de 
neiging van Respondent om informatie uit 
eigenbelang te veranderen of verdoezelen  

 Houd er rekening mee dat Respondent vaak alles 
heel zwart-wit ziet, niet snel compromissen sluit of 
een alternatieve koers zal inslaan 

 
Loopbaanontwikkeling 

 Respondent zal uitzien naar mogelijkheden om 
indruk te maken als persoon, erkenning en status 
te verwerven en in materiële zin goed beloond te 
worden voor inspanningen 

 Bied Respondent de uitdaging om nieuwe situaties 
aan te pakken en kennis en ervaring op te doen 

 Respondent leert het best door te doen en wil 
bewijs en praktische voorbeelden van hoe de 
theorieën en ideeën in de praktijk werken alvorens 
zich er aan te verbinden 

 
Motiverend 

 De mogelijkheid om leiding te hebben over 
anderen 

 Voortdurende uitdaging 

 Invloed kunnen uitoefenen op anderen en hen 
kunnen overtuigen 

 Een prestigieuze positie hebben 

 Verscheidenheid en verandering 

 Een duidelijke hiërarchie die kan worden 
doorlopen 

 Materieel worden beloond voor prestaties 

 Nieuwe mensen ontmoeten binnen en buiten de 
organisatie 

 
Demotiverend 

 Tijd moeten besteden aan sentimentele 
persoonlijke kwesties 

 Alleen werken 

 Strakke leiding van boven af 

 Gedeelde verantwoordelijkheden 

 Makkelijk werk 

 Zeer gespecialiseerd, technisch werk 

 Gedetailleerde langetermijnprojecten 

 Elke dag hetzelfde werk doen 
 
Werkvoorkeuren 

 Zaken vanaf het begin opbouwen 

 Volledige aansprakelijkheid hebben 

 Materiële beloning voor de eigen inspanningen en 
resultaten 

 De kans een team op te bouwen en te leiden dat 
bestaat uit mensen die aan de verwachtingen 
voldoen 

 
Draagt bij 

 zet ideeën overtuigd en snel uiteen 

 is bereid eindbeslissingen te nemen 

 bespreekt ideeën graag 

 voert snel uit 

 is praktisch 
 
Valkuilen 

 kan ingewikkelde problemen niet doorgronden 

 vertrouwt op beslissingen of keuzes die in het 
verleden zijn gemaakt en vermijdt oplossingen 
waaraan hoge risico’s zijn verbonden 

 discussie wordt aangegaan om te overtuigen, niet 
om compromissen proberen te sluiten 

 
Conflict 

 Gerichtheid: worden erkend als invloedrijk 

 Doelstelling: eigen imperium opbouwen 

 Tactiek: zet duidelijk eigen ideeën uiteen, beheers 
de informatiestroom, gebruik gegevens, eis 
concessies 
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Onderzoeker 
 
Emotionaliteit 

 Een hoge score op Emotionaliteit wijst erop dat 
Respondent spraakzaam en actief is. Dit versterkt 
het zeer creatieve en mogelijkerwijs wispelturige 
karakter van Respondent. 

 Een lage score van Respondent op Emotionaliteit 
kan erop wijzen dat Respondent geen rekening 
houdt met andermans gevoelens, bemoeizuchtig 
kan zijn en oppervlakkig kan overkomen 

 
Beschrijving 

 Opgewekt en sociaal 

 Maakt snel contact met andere mensen 

 Ontspannen en laconiek 

 Vrijdenker, vindingrijk, en stimulerend 

 Kan grillig en warrig zijn 

 Kan zich laten meeslepen door nieuwe ideeën 
 
Bijdrage aan het team 

 Genereert innovatieve ideeën 

 Moedigt anderen aan hun mening te uiten en bij te 
dragen 

 Staat open voor suggesties 

 Meegaand en makkelijk in de omgang met 
collega’s 

 Houdt zich niet altijd aan de regels 

 Kan anderen afleiden of zelf afgeleid worden 
 
Als leider 

 Kan anderen stimuleren en enthousiasmeren 

 Stimuleert en moedigt aan tot overleg 

 Geeft snel zijn mening, maar is soms wat tactloos 

 Raakt opgewonden over de toekomst  

 Streeft niet gericht naar het bereiken van de 
doelstellingen 

 Spreekt vrijuit maar omzeilt moeilijke 
onderwerpen 

 Kan zelfbeschermend zijn 
 
Hoe te managen 

 Stel verandering, mogelijkheden en prestige aan de 
orde 

 Creëer mogelijkheden om te werken aan nieuwe 
ideeën en aanpassingen 

 Focus niet meer op details dan noodzakelijk – dit 
verlaagt de belangstelling 

 Wees duidelijk over verwachtingen, maar laat de 
keuze van methoden en procedures vrij 

 Houd regelmatig besprekingen om ervoor te 
zorgen dat er prioriteiten worden gesteld en 
tijdsplanningen worden gerealiseerd 

 
 
 
 

 Prijs openlijk en wees enthousiast over status en 
reputatie 

 Praat niet over een vooraf vastgesteld 
loopbaantraject – dit valt niet in goede aarde 

 
Hoe te motiveren 

 Relaties opbouwen 

 Onderdeel uitmaken van een team 

 Er plezier in hebben 

 Niet worden beperkt door regels 

 Er ruime opvattingen op na houden 
 
Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 energie, innovatie, communicatie 

 toegankelijk en innemend 

 bemoedigend 

 gelooft in consensus en in het delen van een 
mening 

 
Leiderschap: Wees alert op: 

 negeert stillere teamleden 

 negeert langetermijnontwikkeling 
 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 communiceert op alle niveaus 

 maakt makkelijk contact en sluit vriendschap 

 nodigt uit tot contact, is vriendelijk 

 houdt rekening met anderen 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 kan ongevoelig zijn 

 ondoordachte opmerkingen kunnen beledigend 
zijn 

 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 energie en enthousiasme voor nieuwe taken 

 maakt ideeën snel eigen en voert deze snel uit 

 gaat in op suggesties 

 doet meerdere taken tegelijkertijd 
 
Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 kan snel afgeleid raken van taken 

 maakt niet altijd alles helemaal af 
 
Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 praat met iedereen, zowel formeel als informeel 

 moedigt overleg en discussie aan 

 is goed in brandjes blussen 

 is leuk om naar te luisteren 
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Communicatie: Wees alert op: 

 is veranderlijk, geeft toe wanneer mening in twijfel 
wordt getrokken 

 nonchalant en gezellige prater maar niet 
doelgericht 

 
Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 vraagt vaak advies en beslist snel 

 gaat voor nieuwe ideeën als anderen daarmee 
instemmen 

 hanteert een globale aanpak 

 moedigt anderen aan om bij te dragen 
 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 heeft geen duidelijke persoonlijke mening 

 stelt zich ingewikkelde zaken te eenvoudig voor of 
onderkent ze niet 

 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 gaat enthousiast aan de slag 

 is opgewonden over het opzetten van een nieuw 
project 

 vraagt om nieuwe systemen en procedures 

 moedigt gedeelde of teamverantwoordelijkheid 
aan 

 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 raakt verveeld zodra de nieuwigheid er van af is 

 wijkt te makkelijk af van de afgesproken 
procedures  

 
Doelen stellen 

 Geef duidelijk aan wat u verwacht, maar laat de 
keuze van methoden en procedures vrij 

 Wees erop bedacht dat mensen als Respondent 
geneigd zijn van start te gaan met een half idee en 
de rest te bedenken wanneer zij eenmaal bezig 
zijn. Geef, indien noodzakelijk, duidelijk aan wat u 
verwacht 

 Bied Respondent meerdere uitdagingen in de vorm 
van korte projecten met voldoende mogelijkheden 
om samen te werken met anderen 

 
Visie ontwikkelen 

 Wees vriendelijk en positief. Communiceer 
enthousiast en met gevoel 

 Stel verandering, mogelijkheden en prestige aan de 
orde. Doe een beroep op de teamgeest van 
Respondent  

 Laat blijken dat u de steun, het 
aanpassingsvermogen en de veelzijdigheid van 
Respondent waardeert 

 Geef in grote lijnen weer wat de sociale, groeps- of 
persoonlijke voordelen zijn 

 

Het beoordelen van prestaties 

 Houd regelmatig besprekingen om ervoor te 
zorgen dat er prioriteiten worden gesteld en 
tijdsplanningen worden gerealiseerd - Respondent 
is snel afgeleid en kan dingen op zijn beloop laten 

 Laat niet toe dat Respondent probeert zich eruit te 
praten of iets van zich afschuift door er grappen 
over te maken. Treed kordaat op wanneer 
activiteiten te ver afdwalen van de 
hoofddoelstellingen 

 Help Respondent zich te richten op routinematige 
taken of te letten op details door voorzieningen te 
treffen zodat Respondent niet meer kan worden 
afgeleid 

 
De omgeving stimuleren 

 Respondent geniet van sociale status, treedt graag 
op de voorgrond en maakt graag van de 
gelegenheid gebruik om anderen te overtuigen en 
over te halen 

 Ga in op een behoefte aan werkzaamheden die in 
een team moeten worden uitgevoerd en die 
gericht zijn op samenwerken 

 Maak gebruik van het plezier dat Respondent heeft 
in onderlinge competitie, actie en opwinding  

 Probeer mogelijkheden te scheppen voor 
Respondent om nieuwe ideeën en een andere 
manier van werken te bedenken 

 Zet Respondent op een centrale positie, houd 
Respondent op de hoogte en overal bij betrokken 

 
Feedback geven 

 Prijs openlijk en direct. Wees positief, enthousiast 
en bespreek hoe Respondent door anderen wordt 
gezien en gewaardeerd 

 Beloon het aanpassingsvermogen, de energie en 
het innovatieve karakter van Respondent  

 Wees openhartig en op de man af indien u kritiek 
heeft, maar blijf vriendelijk 

 Geef uw kritiek meteen – anders zal Respondent 
de kritiek verwerpen met de opmerking dat de 
betreffende gebeurtenis al lang voorbij is en de 
kritiek dus niet meer relevant is 

 Zorg ervoor dat Respondent zich bewust is van de 
schade aan de eigen reputatie als gevolg van de 
ondernomen acties en vraag naar ideeën om dit te 
veranderen 

 
Mensen behandelen als individuen 

 Erken de behoefte van Respondent aan een 
vriendelijke, meelevende en sociale leidinggevende 
die het gevoel voor plezier en het enthousiasme 
met Respondent deelt 

 Houd alles zo informeel en ontspannen mogelijk, 
maar zorg ervoor dat Respondent luistert wanneer 
u iets te zeggen heeft 
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 Geef niet meer details dan noodzakelijk - 
Respondent zal belangstelling verliezen 

 Wees beschikbaar voor Respondent als deze zaken 
met u te bespreken heeft 

 Luister naar ideeën en moedig Respondent aan 
 
Loopbaanontwikkeling 

 Praat niet over een vooraf vastgesteld 
loopbaantraject dat Respondent zou moeten 
volgen – dit zal niet in goede aarde vallen 

 Ga in op de behoefte van Respondent aan 
verandering en de mogelijkheid om nieuwe 
vaardigheden te leren en ervaring op te doen 

 Zoek naar mogelijkheden die tegemoet komen aan 
de wens van Respondent om leiding te geven en 
naar functies die ondernemerschap, 
teamgerichtheid en overtuigingskracht belonen 

 
Motiverend 

 Nauw samenwerken in een team 

 Veel verschillende taken om verveling te 
voorkomen 

 Nieuwe mensen ontmoeten binnen en buiten het 
bedrijf 

 Prestige 

 materiële en persoonlijke beloning 

 Werken met globale ideeën in plaats van met 
details 

 Creatief mogen zijn 

 Werken in een ontspannen omgeving 
 
Demotiverend 

 Werken onder strikt toezicht 

 Werken in een beperkende omgeving 

 Werken zonder contact met mensen 

 Een omgeving waarin niet wordt overlegd 

 Precieze technische problemen die langdurig en 
nauwgezet werk vereisen 

 Gebrek aan persoonlijke erkenning 

 Starre, formele hiërarchie 

 Mensen ondersteunen en te maken krijgen met 
persoonlijke problemen 

 
Werkvoorkeuren 

 Relaties opbouwen 

 Onderdeel uitmaken van een team 

 Er plezier in hebben 

 Niet worden beperkt door regels 

 Er ruime opvattingen op na houden 
 
 
 
 
 

Draagt bij 

 bereid om dingen uit te proberen 

 brainstormt over ideeën 

 creatief 

 moedigt overleg aan 

 enthousiast 
 
Valkuilen 

 veranderlijk 

 tactloos en niet oprecht 

 onderkent ingewikkelde problemen niet 
 
Conflict 

 Gericht op: verantwoordelijkheid delen met het 
team 

 Doelstelling: problemen oplossen en doorgaan 

 Tactiek: bespreken, compromissen sluiten, 
onderhandelen en manipuleren 
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Facilitator 
 
Emotionaliteit 

 Een hoge score op Emotionaliteit versterkt de 
neiging van Respondent om zich namens anderen 
ergens mee bemoeien. Respondent kan zeer 
emotioneel zijn over persoonlijke relaties. 

 Een lage score op Emotionaliteit zorgt voor een 
ontspannen en informele houding, die soms te 
nonchalant of laconiek is en leidt tot lage normen 
en waarden 

 
Beschrijving 

 Sociale en extraverte manier van doen 

 Ontmoet graag mensen en wisselt graag ideeën uit 

 Zet de belangen van anderen op de eerste plaats 

 Tolerant en begripvol 

 Kan te ontspannen en vriendelijk zijn 

 Niet sterk zakelijk gericht 
 
Bijdrage aan het team 

 Moedigt betrokkenheid en teamwerk aan 

 Is gericht op samenwerking en moedigt anderen 
aan om samen te werken 

 Actief en enthousiast 

 Creatief en vrijdenkend 

 Maakt niet altijd alles helemaal af 

 Kan onbetrouwbaar zijn, neemt te veel werk op 
zich 

 
Als leider 

 Enthousiast en zorgzaam 

 Praat en moedigt aan, maar daagt niet uit 

 Oordeelt niet over anderen en is positief 

 Helpt anderen bij het vaststellen van richtlijnen 

 Volgt prestaties van anderen niet nauwgezet 

 Bespreekt problemen, maar kan te begripvol zijn 

 Komt actief op voor de belangen van anderen 
 
Hoe te managen 

 Doe een beroep op teamgeest 

 Wijs op de mogelijkheden om de belangen van 
anderen te vertegenwoordigen en te verdedigen 

 Waarschuw ervoor niet te veel werk op zich te 
nemen en de eigen belangen niet opzij te zetten 

 Help bij het vaststellen van prioriteiten 

 Wees alert op de neiging om snel afgeleid te raken 
en concentratie te verliezen 

 Toon goedkeuring en waardering als lid van het 
team 

 Moedig een loopbaan aan waarin sociale 
vaardigheden en behulpzaamheid belangrijk zijn 

 

 
 
 
Hoe te motiveren 

 Deel uitmaken van een team 

 Informatie overbrengen - mensen trainen 

 Mensen en ideeën helpen ontwikkelen en 
verandering doorvoeren 

 Werk dat zinnig en waardevol is 

 Respondent is sociaal en heeft oprechte 
belangstelling en liefde voor mensen. Is tolerant en 
begripvol, zet de behoeften van anderen vaak op 
de eerste plaats. Respondent is creatief, 
vrijdenkend en probeert altijd met mensen samen 
te werken en consensus te bereiken. 

 
Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 moedigt het werken in teams aan 

 zet zich in voor het welzijn van mensen 

 richt zich op de behoeften van anderen 

 gaat in op verzoeken om hulp 
 
Leiderschap: Wees alert op: 

 vermijdt conflicten en taken die discipline vragen 

 is te afhankelijk van de steun van anderen 
 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 een plezierige persoon in de omgang 

 sociaal en oprecht medelevend 

 werkt graag in een team  

 bouwt goede werkrelaties op 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 te gevoelig voor de wensen van anderen 

 stelt geen eisen aan anderen 
 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 geeft gehoor aan de wensen van anderen 

 werkt hard aan teamprojecten 

 maakt werken leuker 

 zet eigen wensen op de laatste plaats 
 
Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 is te ontspannen en keurt te veel goed 

 zet geen vraagtekens bij onrealistische ideeën 
 
Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 Praat gemakkelijk en moedigt andermans bijdrage 
aan 

 geniet van iets nieuws en nieuwe ideeën 

 is positief en behulpzaam 

 brengt verschillende meningen bij elkaar 
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Communicatie: Wees alert op: 

 raakt snel afgeleid en praat te veel 

 luistert niet goed – doet aannames en 
veronderstellingen 

 
Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 hecht aan consensus en voert uitgebreid overleg 

 moedigt aan om te komen met een reeks 
mogelijkheden 

 probeert consensus te bereiken 

 kan radicaal en innovatief zijn 
 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 sluit te snel compromissen 

 heeft geen zelfstandige mening 
 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 reageert op gebeurtenissen zodra deze zich 
voordoen 

 wijzigt en past zich aan veranderingen aan 

 trekt zich een heleboel persoonlijk aan 

 geeft collega’s niet te veel werk 
 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 doet te veel toezeggingen 

 slecht georganiseerd en ongeïnteresseerd in 
details 

 
Doelen stellen 

 Spreek specifieke doelen en tijdsplanning af en 
zorg ervoor dat Respondent duidelijk begrijpt wat 
u verwacht 

 Geef Respondent de ruimte om te beslissen hoe 
aan de vastgestelde doelstellingen te voldoen. 
Respondent zal ingaan op suggesties als deze op 
een constructieve manier worden gegeven 

 Houd rekening met de neiging van Respondent om 
te veel werk naar zichzelf toe te trekken om 
anderen niet tot last maar tot hulp te zijn 

 Help Respondent bij het vaststellen van 
prioriteiten 

 Denk eraan dat Respondent vaak een ingewikkelde 
kijk heeft op zaken en zeker wil weten wat de 
gevolgen zijn van bepaalde handelingen 

 
Visie ontwikkelen 

 Maak gebruik van de belangstelling van 
Respondent voor vooruitgang, verandering en 
vernieuwing 

 Benadruk de menselijke en sociale voordelen van 
het idee of de visie 

 Doe een beroep op de teamgeest van Respondent 
door het belang van bronnen delen en krachten 
bundelen te benadrukken 

 Maak gebruik van de sterke kanten van 
Respondent als voorstander van verandering en 
het vermogen om vertrouwen en betrokkenheid te 
creëren en aan te wakkeren 

 
Het beoordelen van prestaties 

 Laat Respondent zijn werk doen zonder dat u zich 
hier in eerste instantie mee bemoeit 

 Onderken de behoefte van Respondent om van 
alles te bespreken. Houd u zich beschikbaar om te 
kunnen voldoen aan de behoefte van Respondent 
om ideeën te bespreken 

 Vergeet niet dat Respondent snel is afgeleid en de 
concentratie verliest 

 Houd de vorderingen van een afstand in de gaten 
en grijp in, indien noodzakelijk - Respondent zal dit 
accepteren als het op een niet veroordelende, 
maar op een ondersteunende manier gebeurt 

 Help Respondent door voorzieningen te treffen die 
ervoor zorgen dat Respondent niet wordt afgeleid 

 
De omgeving stimuleren 

 Ga in op de wens van Respondent om anderen te 
helpen en zich bezig te houden met werk waaraan 
anderen werkelijk iets hebben 

 Schep mogelijkheden waardoor Respondent de 
belangen van anderen kan onderzoeken, 
vertegenwoordigen en verdedigen 

 Zorg ervoor dat Respondent voldoende 
gelegenheid krijgt nauw met anderen samen te 
werken en het gevoel heeft erbij betrokken te zijn 

 Betrek Respondent bij het discussiëren over en 
analyse van nieuwe ideeën en visies 

 
Feedback geven 

 Respondent is ontvankelijk voor directe 
persoonlijke complimenten en wil graag horen dat 
er goed werk is geleverd 

 Toon goedkeuring en houd rekening met de 
behoefte om zich een geaccepteerd en 
gewaardeerd lid van het team te voelen 

 Vermijd het geven van direct kritiek aangezien 
Respondent altijd zal hebben geprobeerd het goed 
te doen. Respondent moet dan wel goed hebben 
gereageerd op eerdere signalen van kritiek en 
gevolg hebben gegeven aan suggesties voor 
verbetering 

 Fouten worden meestal gemaakt als Respondent is 
afgeleid of houden verband met ingewikkelde 
situaties waarin iemand hoe dan ook de fout was 
ingegaan 
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Mensen behandelen als individuen 

 Respondent moet zich geaccepteerd voelen en wil 
weten dat men erop vertrouwt dat Respondent 
goed werk levert 

 Houd rekening met het sterke 
rechtvaardigheidsgevoel van Respondent en de 
neiging zeer gepassioneerd te zijn over bepaalde 
kwesties 

 Bescherm Respondent tegen de neiging te veel 
werk op zich te nemen de belangen van anderen 
op de eerste plaats te zetten 

 Ga op een informele, vriendelijke en 
ondersteunende manier met Respondent om 

 Verwar de ontspannen en nonchalante houding 
van Respondent niet met een onprofessionele 
houding of gebrek aan gevoel voor urgentie 

 
Loopbaanontwikkeling 

 Moedig Respondent aan om een loopbaantraject 
te kiezen waarin de sociale vaardigheden van 
Respondent en andere sterke eigenschappen goed 
tot uitdrukking komen 

 Geef Respondent aanwijzingen en begeleiding om 
optimaal gebruik  te maken van het 
aanpassingsvermogen - Respondent heeft 
waarschijnlijk geen specifiek loopbaantraject in 
gedachten, maar de neiging om met de stroom 
mee te varen 

 Respondent heeft waarschijnlijk meer 
belangstelling voor afwisseling en de ruimte voor 
innovatie in een functie dan voor status en macht 
die het biedt 

 Moedig Respondent aan om praktische manieren 
te ontwikkelen om met idealen om te gaan 

 
Motiverend 

 Deel uitmaken van een team  

 Informatie overbrengen - mensen trainen 

 Mensen en ideeën helpen ontwikkelen  

 Veranderingen doorvoeren 

 De boodschap overbrengen 

 Een verscheidenheid aan uitdagingen om verveling 
te voorkomen 

 Nauwe relaties met collega’s 

 Nieuwe mensen ontmoeten binnen en buiten het 
bedrijf 

 
Demotiverend 

 Een vast systeem of schema en de verplichting om 
zich er aan te houden 

 Bevelen en instructies moeten geven 

 Geen nauwe relatie hebben met de baas  

 Werken bij een bedrijf dat heel gespecialiseerd is 

 Met veel deskundigen werken 

 Binnen een technische specialiteit werkzaam zijn 

 Aanhoudende ruzies en conflicten 

 Slecht nieuws moeten brengen 
 
Werkvoorkeuren 

 Deel uitmaken van een team 

 Informatie overbrengen - mensen trainen 

 Mensen en ideeën helpen ontwikkelen 

 Verandering doorvoeren 

 Werk dat zinnig en waardevol is 
 
Draagt bij 

 probeert actief consensus te bereiken 

 probeert graag nieuwe en radicale ideeën uit 

 steunt andermans ideeën 

 enthousiast 

 praat uitvoerig over kwesties die niet altijd direct 
relevant zijn 

 
Valkuilen 

 gebrek aan persoonlijke overtuiging 

 stoort op ongelegen momenten 

 onpraktisch 
 
Conflict 

 Gerichtheid: iedereen te vriend houden 

 Doelstelling: consensus bereiken 

 Tactiek: alle mogelijkheden uitleggen, eigen 
standpunt toelichten, toegeven 
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Generalist 
 
Emotionaliteit 

 Een hoge score op Emotionaliteit wijst op een 
extraverte manier van doen en doet Respondent 
meer opvallen dan de mensen er omheen. Zij zijn 
overal bij betrokken en lijken zich overal mee te 
bemoeien. 

 Een lage score op Emotionaliteit leidt ertoe dat 
opvallende sociale karaktertrekken minder naar 
voren komen, wat resulteert in een meer 
gematigde manier van doen; Respondent is 
ongevoelig voor kritiek - of zich er niet bewust van 

 
Beschrijving 

 Uitbundig, houdt van gezelschap en heeft gevoel 
voor humor 

 Kan met iedereen goed opschieten 

 Veeleisend maar meegaand 

 Past zich aan mensen en omstandigheden aan 

 Kan alles voor iedereen zijn 

 Bemoeit zich met andermans werk 
 
Bijdrage aan het team 

 Zet zich in voor een groep en vindt het leuk om in 
een team te werken 

 Enthousiasme voor nieuwe projecten 

 Aanstekelijke manier van doen motiveert anderen 

 Brengt mensen bij elkaar – positieve sfeer 

 Probeert te veel te doen 

 Kan de aandacht van de groep afleiden 
 
Als leider 

 Brengt een visie enthousiast en overtuigd over 

 Daagt uit, moedigt aan en stimuleert 

 Moedigt iedereen aan om de toekomstvisie te 
accepteren 

 Betrekt mensen bij het vaststellen van uitdagende 
doelen 

 Houdt de gang van zaken nauwlettend in de gaten 
en raakt erbij betrokken 

 Geeft directe maar opbouwende feedback over 
resultaten 

 Maakt zich sterk voor de zaak van eigen mensen 
 
Hoe te managen 

 Doe een beroep op gevoel voor avontuur en de 
belangstelling voor nieuwe projecten 

 Besteed energie aan de projecten die van belang 
zijn voor de huidige doelstellingen 

 Stimuleer de positieve zienswijze en de ik kan alles 
houding 
 
 

 
 
 

 

 Let op dat deze persoon niet 
te veel werk op zich neemt en dat het werk gelijk 
wordt verdeeld 

 Blijf belangstelling tonen en pas een vriendelijk en 
efficiënt beoordelingssysteem toe 

 Prijs en erken successen en prestaties openlijk 

 Let op tekenen van onvrede die ontstaan zodra de 
belangstelling weg is 

 
Hoe te motiveren 

 Overal bij betrokken raken 

 Een brede opdracht 

 Respondent is extravert, heeft gevoel voor humor 
en heeft een uitgesproken, maar geen starre 
mening. Is oprecht begaan met anderen, 
resultaatgericht en focust zich op de visie en het 
doel. 

 
Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 kan doelen met enthousiasme overbrengen 

 krachtige, uitdagende en zelfverzekerde manier 
van doen 

 een oprechte belangstelling voor collega’s 

 praktisch en hardwerkend 
 
Leiderschap: Wees alert op: 

 gaat te snel – kan dominant zijn 

 eigenzinnig – let niet op valkuilen 
 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 is voorkomend en populair 

 denkt logisch en is enthousiast 

 probeert contact te leggen met andere mensen 

 hartelijk en bemoedigend 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 kan zaken op de spits drijven 

 leidt anderen af 
 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 heeft een situatie snel onder controle 

 neemt verantwoordelijkheid voor eigen 
beslissingen 

 voert plannen met overtuiging uit 

 brede belangstelling 
 
Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 neemt op niet passende wijze de leiding 

 probeert te veel tegelijkertijd te doen 
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Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 communiceert met gemak 

 praat gemakkelijk en met humor 

 kijkt naar de toekomst en naar het grotere geheel 

 overtuigend en vrolijk 
 
Communicatie: Wees alert op: 

 trekt overhaaste conclusies 

 niet bereid te luisteren 
 
Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 ambitieuze beslissers 

 heeft een strategische kijk op zaken 

 probeert een totaaloplossing te vinden 

 maakt gebruik van informatie en neemt de tijd 
alles uit te leggen 

 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 probeert te veel tegelijkertijd te doen 

 stapt over subtiliteiten heen 
 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 ontwikkelt een effectief bedrijfsplan 

 breng het plan duidelijk over 

 beoordeelt resultaten zorgvuldig 

 corrigeert mensen snel en feitelijk 
 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 negeert ingewikkelde problemen 

 gaat niet met andermans ideeën mee 
 
Doelen stellen 

 Spreek uitdagende kortetermijndoelen af 

 Geef Respondent de mogelijkheid om op een 
flexibele manier te werken, met ruimte voor 
aanpassingen en wijzigingen 

 Houd rekening met de neiging van Respondent om 
mogelijkheden te overschatten, te veel taken op 
zich te nemen en het werk niet gelijk te verdelen 

 Bouw doelstellingen in om Respondent te helpen 
taken te delegeren en anderen de vrijheid te geven 
om te werken zoals Respondent dat zelf ook graag 
doet 

 
Visie ontwikkelen 

 Doe een beroep op het avontuurlijke gevoel van 
Respondent en de belangstelling voor nieuwe 
ondernemingen en projecten 

 Zet de brede visie enthousiast en met verve uiteen 

 Benadruk de mogelijkheden voor mensen om hun 
bijdrage te leveren zodat Respondent zich kan 
onderscheiden 

 Vraag directe steun om u te helpen de anderen 
warm te maken voor de visie 

 Erken openlijk het vermogen van Respondent om 
zich toe te leggen op de meeste interessante 
dingen en hier een succes van te maken 

 
Het beoordelen van prestaties 

 Probeer niet te veel controle uit te oefenen en 
vermijd duidelijke inmenging met het werk van 
Respondent  

 Toon oprechte aanhoudende belangstelling en 
betrokkenheid en pas een vriendelijk maar 
efficiënt beoordelingssysteem toe 

 Ondersteun, vergemakkelijk en bied hulp, in plaats 
van positie of macht te gebruiken om de 
beslissingen van Respondent te beïnvloeden 

 Let op tekenen van frustratie, overbelasting, 
verveling en een verschuiving van belangstelling – 
dit kan voor u een teken zijn dat u hulp moet 
bieden en instructies moet geven 

 
De omgeving stimuleren 

 Ga in op de behoefte van Respondent aan 
betrokkenheid, succes en leiderschap 

 Leid de energie naar de projecten waarvoor 
Respondent belangstelling heeft en die voldoen 
aan de huidige doelstellingen 

 Bied een informele, vriendelijke werkomgeving 
waarin levendige personen welkom zijn en die 
redelijk vrij is van bureaucratie en administratieve 
rompslomp 

 Schep mogelijkheden voor Respondent om veel 
ervaring en kennis op te doen 

 
Feedback geven 

 Prijs en erken de successen en prestaties van 
Respondent openlijk 

 Zet duidelijk uiteen wat volgens u goed is gegaan 
en wat niet zo goed is gegaan 

 Vermijd het geven of impliceren van directe kritiek 
– het zal kwetsend zijn en ertoe leiden dat 
Respondent in de verdediging gaat en koppig 
wordt – waarbij Respondent zal volhouden dat de 
beslissingen goed waren en de daden 
gerechtvaardigd 

 Negatieve feedback zal meestal gericht zijn op de 
neiging van Respondent om te veel taken op zich 
te nemen of op diens negatieve invloed op minder 
extraverte of openhartige mensen 

 
Mensen behandelen als individuen 

 Ga in op de hartelijkheid en eerlijkheid van 
Respondent  

 Respecteer de behoefte van Respondent om te 
worden betrokken, volledig op de hoogte te willen 
zijn en om spreekruimte te krijgen 

 Stimuleer de positieve zienswijze en de ik kan alles 
houding van Respondent - maar wees alert op de 
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neiging niet te luisteren naar tegengestelde 
meningen en mogelijke valkuilen te bagatelliseren 

 Tolereer de informele manier van doen van 
Respondent, maar help Respondent in te zien 
wanneer en waar dit niet in goede aarde zou 
kunnen vallen 

 Help Respondent zaken te relativeren en situaties 
en gebeurtenissen niet moeilijker te maken dan ze 
zijn 

 
Loopbaanontwikkeling 

 Ga in op het vermogen van Respondent te doen 
wat verlangd wordt 

 Let op tekenen van onvrede die ontstaan zodra de 
belangstelling weg is, andere problemen zich 
voordoen of Respondent van richting verandert 

 Help bij het vinden van afwisselend werk en door 
er in te geloven dat Respondent een belangrijke rol 
speelt belangrijke zaken 

 Ontwikkelpunten zullen meestal betrekking 
hebben op de noodzaak dat Respondent een 
uitbundige en opvallende manier van doen matigt 

 
Motiverend 

 Leiderschap 

 Beslissingen mogen nemen 

 Sociale status 

 Een kans anderen te helpen ontwikkelen 

 De maatschappij dienen 

 Onderdeel uitmaken van een team  

 Een gestructureerde, maar informele werkplek 

 De mogelijkheid om op te klimmen in een 
duidelijke hiërarchie 

 
Demotiverend 

 Specialistisch, langdurig technisch werk 

 Een omgeving waarin niet op mensen wordt gelet 

 Niet de mogelijkheid krijgen om uit te blinken 

 Alleen werken 

 Gedeelde verantwoordelijkheden 

 Een statusvrije omgeving 

 Niet de kans krijgen om taken helemaal af te 
maken 

 Geen kans krijgen nieuwe onderwerpen te 
verkennen en nieuwe vaardigheden te leren 

 
Werkvoorkeuren 

 Overal bij betrokken raken 

 Een brede missie 
 
 
 
 
 
 

Draagt bij 

 gelooft oprecht in consensus 

 een enthousiaste teamspeler 

 meestal bereid te luisteren naar alle ideeën 

 onderneemt snel actie 

 bereid beslissingen te nemen 
 
Valkuilen 

 valt terug op bestaande oplossingen en neemt 
liever geen risico’s 

 aanmatigende houding 

 veronderstelt, in plaats van controleert of iedereen 
het ermee eens is 

 
Conflict 

 Gerichtheid: op alle mogelijke manieren invloed 
hebben 

 Doelstelling: duidelijk verschil maken 

 Tactiek: eigen ideeën duidelijk uiteenzetten en 
verlangen dat anderen deze ideeën steunen 
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Idealist 
 
Emotionaliteit 

 Een hoge score op Emotionaliteit wijst erop dat 
Respondent een teruggetrokken en weinig 
mededeelzame aard heeft en waarschijnlijk 
moeilijk is te doorgronden. 

 Een lage score op Emotionaliteit wijst erop dat 
Respondent veel zelfverzekerder is en veel meer 
een eigen weg gaat, hoe ongebruikelijk deze ook is. 

 
Beschrijving 

 Denkt diep over de dingen na 

 Houdt zich bezig met filosofische onderwerpen 

 Individualistisch – ongebruikelijke stijl 

 Gaat zijn eigen weg 

 Kan moeilijk te doorgronden zijn 

 Idealistisch en onpraktisch 
 
Bijdrage aan het team 

 Stelt fundamentele zaken aan de orde 

 Stil, maar denkt diep na 

 Maakt zich erg druk om het welzijn van anderen  

 Sterke persoonlijke overtuiging zet dingen in 
beweging 

 Moet geprikkeld worden om een bijdrage te 
leveren 

 Kan anderen overtuigen op een evangelische 
manier 

 
Als leider 

 Heeft een onwrikbare overtuiging, maar kan deze 
niet goed overbrengen 

 Stimuleer diepgaande discussies over kernwaarden 
met mensen die dichtbij staan 

 Moedig persoonlijke verschillen aan 

 Kijkt naar het grotere geheel in plaats van naar de 
details 

 Verwacht van mensen dat zij zelfsturend zijn 

 Verdraagzaam, mits persoonlijke missie niet in 
gevaar wordt gebracht 

 Gelooft in mensen en steunt hun inspanningen 
 
Hoe te managen 

 Wek belangstelling door theorieën en concepten te 
bespreken 

 Bied een omgeving waarin de vrijheid wordt 
gegeven om dingen uit te denken en te veranderen 

 Respecteer onafhankelijkheid – in eerste instantie 
soms moeilijk te begrijpen of te doorgronden 

 Stel doelen vast die een beroep doen op een 
gevoel van nut en het ontginnen van nieuwe 
terreinen 

 
 
 
 

 Verwacht gewijzigde of 
aangepaste plannen waarin nieuwe informatie is 
geïntegreerd 

 Doe een beroep op de intellectuele kant van het 
debat 

 Schep mogelijkheden waarmee duidelijk wordt dat 
er een wezenlijk verschil wordt gemaakt 

 
Hoe te motiveren 

 De vrijheid om te denken 

 Invloed uitoefenen op de toekomst 

 Ingrijpende alternatieven ontwikkelen 

 Grenzen verleggen 

 Ergens een onverwachte wending aan geven 
 
Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 kan een sterke visie formuleren 

 ontwikkelt hechte banden en gevoelens 

 filosofisch en vindingrijk 

 kan mensen die dichtbij staan inspireren 
 
Leiderschap: Wees alert op: 

 te ingewikkelde theorieën 

 verzuimt leiding te geven en beleid ten uitvoer te 
brengen 

 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 vertrouwen in de mensheid en heeft respect voor 
anderen 

 een filosofie van aanvaarding 

 bevordert vrijheid en begrip 

 steunt het onconventionele 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 een gedreven actievoerder 

 eigenwijze onafhankelijkheid  
 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 neemt verantwoordelijkheid voor eigen daden 

 toegewijd voorvechter – geeft niet op 

 raakt enthousiast door vernieuwende ideeën 

 vindingrijk en creatief 
 
Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 koppig en moeilijk te overtuigen 

 overlegt niet - gaat eigen weg 
 
Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 zal vragen grondig onderzoeken 

 originele en idealistische denker 
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 verdedigt overtuigingen krachtig 

 vindingrijk 
 
Communicatie: Wees alert op: 

 heeft een hekel aan overleg 

 levert geen bijdrage buiten eigen terrein 
 
Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 originele denkwijze met visie 

 bijdragen raken vaak de kern 

 geniet van ingewikkelde problemen en zoekt deze 
helemaal uit 

 verdraagzaam ten aanzien van dubbelzinnigheid 
 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 een gewoonte zaken te ingewikkeld voor te stellen 

 een reputatie als buitenbeentje 
 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 ziet het grotere geheel – vermijdt details 

 houdt het einddoel in het oog 

 integreert radicale ideeën en technologie 

 trekt zich veel persoonlijk aan 
 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 gaat routinetaken uit de weg 

 delegeert details – verwacht dat anderen dit doen 
 
Doelen stellen 

 Spreek langetermijndoelen en verwachtingen af, 
maar geef Respondent de vrijheid om beslissingen 
te nemen over de bijzonderheden en werkwijze 

 Stel uitdagende doelen vast die een beroep doen 
op het gevoel van Respondent om van nut te 
kunnen zijn en bied mogelijkheden om nieuwe 
terreinen te ontginnen 

 Wees strikt over het uitvoeren van routinetaken en 
saaie administratieve doelstellingen, maar zie in 
dat deze Respondent zullen frustreren en dus 
beter kunnen worden gedelegeerd 

 Onderken de voorkeur van Respondent om in 
teams te werken 

 
Visie ontwikkelen 

 Probeer in een vroeg stadium de belangstelling van 
Respondent te wekken door achtergronden en 
concepten uit te leggen 

 Moedig Respondent aan te bekijken hoe de dingen 
er in de toekomst uit zouden kunnen zien 

 Vestig de aandacht op de voordelen van uw visie 
voor andere mensen en hun welzijn 

 Benadruk wat nieuw en anders is aan uw plannen 

 Doe een beroep op het enthousiasme van 
Respondent voor ingrijpende verandering 

 
Het beoordelen van prestaties 

 Bied structuur voor het beoordelen van 
vorderingen en voor het bespreken van ideeën en 
kwesties die Respondent op dat moment 
bezighouden 

 Houd er rekening mee dat Respondent 
kortetermijnplannen heeft gewijzigd of aangepast 
om nieuwe informatie of eisen te integreren 

 Vermijd direct ingrijpen, maar breng Respondent 
op de hoogte wanneer acties waarschijnlijk als 
ongunstig worden beschouwd – dit zal niet veel 
invloed hebben op de beslissingen van 
Respondent, maar hierdoor wordt wel het belang 
van communiceren met andere mensen ter sprake 
gebracht 

 
De omgeving stimuleren 

 Status is niet belangrijk, maar Respondent 
functioneert het best in een team als 
woordvoerder, leider of vertegenwoordiger 

 Bied Respondent een werkomgeving waarin 
Respondent de vrijheid heeft om na te denken en 
dingen ten goede te veranderen 

 Onderken de behoefte van Respondent om een 
klimaat te scheppen waarin het welzijn van 
anderen de voornaamste stuwende kracht is 

 Ga in op de behoefte van Respondent aan 
afwisselend werk en de mogelijkheid om te kunnen 
werken zonder al te veel te worden gestoord en 
zonder al te veel beperkingen 

 
Feedback geven 

 Prijs de prestaties van de afdeling of het team van 
Respondent  

 Onderken dat Respondent wil horen dat werkwijze 
en filosofie net zoveel worden gewaardeerd als 
meer tastbare resultaten 

 Directe kritiek lokt een defensieve reactie uit en zal 
eerder stille tegenwerking tot gevolg hebben dan 
samenwerking 

 Doe een beroep op de intellectuele kant van het 
karakter van Respondent, gebruik tact en betrek 
Respondent bij constructief overleg en bespreking 

 
Mensen behandelen als individuen 

 Respecteer de onafhankelijkheid van Respondent 
en probeer werkwijzen te vinden die rekening 
houden met het feit dat mensen als Respondent 
moeilijk te begrijpen of te doorgronden zijn 

 Denk eraan dat de oprechte belangstelling van 
Respondent voor mensen vaak schuil gaat achter 
een sobere en serieuze manier van communiceren 

 Onderken de kracht van overtuigingen en principes 
en dat Respondent onafhankelijk zou kunnen 
handelen, met of zonder goedkeuring 
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 Betrek Respondent bij overleg 
 
Loopbaanontwikkeling 

 Denk eraan dat status en hiërarchie Respondent 
minder motiveren dan het krijgen van de 
mogelijkheid om een innovatieve en intellectuele 
bijdrage te leveren 

 Schep mogelijkheden voor Respondent om een 
wezenlijk verschil te maken en met iets 
onverwachts te komen 

 Luister naar welke ontwikkelingspunten 
Respondent voor zichzelf ziet 

 Benadruk nogmaals de noodzaak dat Respondent 
gedachten en redeneringen achter beslissingen 
beter overbrengt 

 
Motiverend 

 Een idealistische omgeving 

 Een werkplek zonder hiërarchie 

 Persoonlijke vrijheid om oorspronkelijke ideeën te 
ontwikkelen 

 Een kans om creatief te zijn 

 De kans om iets te betekenen voor de 
maatschappij 

 De bevoegdheid om anderen te kunnen 
beïnvloeden 

 Werken met individualisten 

 Werken met concepten in plaats van met details 
 
Demotiverend 

 Nauw samenwerken in een team 

 Een omgeving waarin mensen oneerlijk worden 
behandeld 

 Steeds nieuwe mensen moeten ontmoeten 

 Steeds ideeën moeten overbrengen 

 Werk dat precisie en zorgvuldigheid eist 

 Direct leiding over anderen 

 Makkelijk werk dat niet uitdagend is 

 Vaste werktijden en duidelijke verwachtingen 
 
Werkvoorkeuren 

 De vrijheid om na te denken 

 Invloed uitoefenen op de toekomst 

 Ingrijpende alternatieven ontwikkelen 

 Grenzen verleggen 

 Ergens een onverwachte wending aan geven 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draagt bij 

 zeer creatief 

 bekwame onderzoeker van ingewikkelde 
problemen 

 in staat om de essentie van een debat naar voren 
te halen 

 bereid om beslissingen te nemen 

 vertrouwen 
 
Valkuilen 

 een tegenzin om hun denkproces voor anderen 
inzichtelijk te maken 

 idealistisch en onrealistisch 

 neiging alles te ingewikkeld voor te stellen 
 
Conflict 

 Gerichtheid: intellectueel, filosofisch 

 Doelstelling: een droombeeld scheppen 

 Tactiek: fel verdedigen en sterk vertrouwen op 
hoge idealen, niet bespreken 
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Presentator 
 
Emotionaliteit 

  Respondent heeft een hoge score op 
Emotionaliteit en zal zich dientengevolge zorgen 
maken over hoe het imago in stand te houden, is 
niet echt bereid problemen aan te pakken en is 
gevoelig voor kritiek op de persoon. 

 Een lage score op Emotionaliteit heeft tot gevolg 
dat Respondent onverschillig is voor de gevoelens 
van anderen en zich niet druk maakt over de 
uitwerking hiervan op hen. Respondent is zeer 
zelfverzekerd en zal zich overal uit proberen te 
praten. 

 
Beschrijving 

 Extraverte, elegante manier van doen 

 Houdt van gezelschap en heeft gevoel voor humor 

 Past zich gemakkelijk aan verschillende 
omgevingen aan 

 Heeft eenvoudige, praktisch standpunten 

 Kan oppervlakkig overkomen, negeert wezenlijke 
problemen 

 Doet wel beloftes maar komt deze niet altijd na 
 
Bijdrage aan het team 

 Geeft snel een mening en laat zich meeslepen 

 Zeer positief over nieuwe ideeën 

 Gelooft in structuur en logica 

 Kan de aandacht van mensen richten op de 
praktische kanten van de zaak 

 Niet iemand die de eindverantwoordelijkheid 
neemt 

 Kan anderen beledigen door ondoordachte 
opmerkingen te maken 

 
Als leider 

 Kan een overeengekomen beleid enthousiast 
overbrengen 

 Praat opgewonden, maar daagt niet echt uit 

 Neemt het goede voorbeeld over van anderen ten 
aanzien van aanvaardbaar gedrag 

 Kan kritisch zijn over degenen die er niet bijhoren 

 Moedigt mensen aan om hun eigen doelen vast te 
stellen 

 Beoordeelt prestaties, wanneer dat nodig is 

 Praat met mensen, maar geeft niet echt advies 

 Zal de zaak voorleggen aan mensen die succes 
hebben 

 
Hoe te managen 

 Maak gebruik van het communicatievermogen en 
de overtuigingskracht om anderen te overtuigen 
 

 
 
 
 

 Richt een team op met 
mensen die gevoel hebben voor humor en met wie 
je hard kunt werken maar ook veel plezier kunt 
maken 

 Verstrek de achtergrondgegevens en feiten 

 Stel zeer duidelijke en specifieke doelen voor en 
spreek doelstellingen af met vastomlijnde 
tijdsplanningen en verwachtingen 

 Geef voldoende vrijheid om door te gaan met hun 
werk, maar houd regelmatig toezicht op de 
vorderingen 

 Bied tastbare beloningen – materiële beloningen, 
bedrijfsprijzen, publiekelijke erkenning 

 Bied status en de gelegenheid op te vallen 
 
Hoe te motiveren 

 Een boodschap verspreiden 

 Een beeld scheppen/handhaven 

 Een goed functionerende werkwijze bevorderen 

 Externe relaties opbouwen 
 
Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 formuleert en presenteert een visie goed 

 legt details enthousiast uit 

 steunt de bedrijfsvisie openlijk 

 handig in het beïnvloeden van verschillende 
soorten publiek 

 
Leiderschap: Wees alert op: 

 niet geïnteresseerd in de ontwikkeling van mensen 

 lijkt soms gemakkelijk van mening te veranderen 
 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 sociaal en prettig in de omgang 

 kan goed met allerlei mensen opschieten 

 politiek bewust en geslepen 

 elegant en sociaal bedreven 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 beledigt onbedoeld op onbewaakte momenten 

 vriendschappen zijn vaak kort 
 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 maakt zich nieuwe plannen snel eigen 

 enthousiast over werk 

 werkt liever slimmer dan harder 

 reageert goed op inspanningen die de samenhang 
van het team bevorderen 
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Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 neemt een kortere weg 

 neemt een niet mijn probleem houding aan 
 
Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 kan zakelijke argumenten met overtuiging 
overbrengen 

 brengt plannen gedetailleerd, maar enthousiast 
over 

 haalt mensen over om ideeën te accepteren 

 past zich aan zodra de situatie wijzigt 
 
Communicatie: Wees alert op: 

 selectief in hetgeen wordt voorgelegd 

 lijkt soms over te lopen naar de andere kant 
 
Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 richt zich op de praktische kanten van de zaak 

 functioneert het best door te werken met harde 
feiten 

 past methode en logica toe op een probleem 

 denkt goed na over informatie en weegt deze 
zorgvuldig af 

 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 kan problemen te eenvoudig voorstellen om maar 
een antwoord te krijgen 

 negeert subtiliteiten – streeft naar een elegante 
oplossing 

 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 gelooft in structuur en logica 

 probeert een eenvoudig systeem op te zetten en in 
te voeren 

 verzamelt en gebruikt bronnen goed 

 legt plannen voor aan anderen voor om 
toezeggingen te krijgen  

 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 kan dingen zeer letterlijk opvatten 

 onderschat de uitwerking op anderen/ziet de 
uitwerking op anderen over het hoofd 

 
Doelen stellen 

 Spreek duidelijke doelstellingen af met duidelijk 
omschreven tijdsplanning en verwachtingen 

 Geef Respondent de ruimte om eigen 
besturingssystemen op te leggen 

 Wijs op het verband tussen bepaalde doelen en de 
bedrijfsvisie en wat de invloed is van de 
doelstellingen van Respondent op de algehele 
prestaties van de organisatie 

 Omschrijf hoe prestaties zullen worden beloond 
door de mogelijkheden voor persoonlijke 
verbetering te benadrukken 

Visie ontwikkelen 

 Doe een beroep op het optimisme van Respondent 
en het verlangen om betrokken te raken 

 Wees slagvaardig en breng een positieve, vrolijke 
boodschap over 

 Benadruk dat de visie en de hieraan verbonden 
projecten veel aandacht zullen trekken 

 Wijs Respondent op de mogelijkheid persoonlijke 
beloning en erkenning te krijgen 

 Laat zien dat u het communicatievermogen en de 
overtuigingskracht van Respondent om anderen 
over te halen de visie te ondersteunen waardeert 

 
Het beoordelen van prestaties 

 Mensen als Respondent zijn trots op het imago 
professioneel en bekwaam te zijn en houden er 
niet van al te veel te worden gestoord 

 Geef Respondent voldoende vrijheid om verder te 
gaan met het werk, maar houd regelmatig toezicht 
op de vorderingen ten opzichte van de 
doelstellingen 

 De bedoelingen van Respondent zijn eerbaar en 
goed, maar let op de neiging van Respondent om 
snel te worden afgeleid door mensen en 
interessante gebeurtenissen om Respondent heen 

 Ga langdurige discussies uit de weg, breng 
Respondent voorzichtig maar resoluut weer op het 
juiste pad wanneer Respondent de doelstelling uit 
het oog verloren heeft 

 
De omgeving stimuleren 

 Ga in op de behoefte van Respondent aan status, 
erkenning en de kans om een opvallende 
professionele indruk te handhaven 

 Bied een goed gestructureerde werkomgeving 
waar vaart in zit en waar de verantwoordelijkheid 
voor resultaten wordt gedeeld 

 Schep mogelijkheden voor Respondent om een 
team te vormen met mensen die gevoel voor 
humor hebben en met wie je hard kunt werken 
maar ook veel plezier kunt maken 

 Betrek Respondent bij een uiteenlopende reeks 
van projecten die een praktische aanpak vereisen 
voor het oplossen van problemen en het nemen 
van beslissingen 

 
Feedback geven 

 Prijs de prestaties van Respondent onmiddellijk en 
op een openlijke manier 

 Bied tastbare beloningen – materieel of in de zin 
van bedrijfsprijzen en publiekelijke erkenning 

 Geef negatieve feedback in een gesprek onder vier 
ogen, wees duidelijk, zeker van uw feiten en 
opbouwend 

 Houd er rekening mee dat Respondent zich 
defensief kan opstellen en zich uit problemen zal 
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proberen te praten 

 Laat Respondent zijn eer redden – bezorgdheid om 
imago en reputatie zouden herhaling moeten 
voorkomen 

 
Mensen behandelen als individuen 

 Behandel Respondent als gelijke en houd relaties 
vriendelijk, maar zakelijk 

 Pas logica toe en respecteer de voorkeur van 
Respondent om alles simpel en rechtdoorzee te 
houden 

 Doe een beroep op de voorliefde van Respondent 
voor gegevens en feiten en het vermogen om snel 
de belangrijkste punten vast te stellen 

 Ga in op de behoefte van Respondent aan actie, 
maar toom de neiging om dingen niet goed te 
overdenken in 

 Maak gebruik van de bereidheid van Respondent 
om te luisteren naar andermans ideeën en een 
eerlijk, realistisch en praktisch standpunt in te 
nemen 

 
Loopbaanontwikkeling 

 Onderken de behoefte van Respondent aan status 
en functies die de gelegenheid bieden om op te 
vallen 

 Maak gebruik van het verlangen naar afwisselend 
werk, flexibiliteit en het vermogen van Respondent 
zich aan te passen aan verschillende situaties en 
mensen 

 Help Respondent om persoonlijke 
ontwikkelingspunten te ontdekken en aan te 
pakken 

 
Motiverend 

 De gelegenheid krijgen te presteren en uit te 
blinken 

 Persoonlijke beloning voor persoonlijke prestaties 

 Met mensen werken die niet gezegd moet worden 
wat zij moeten doen 

 De gelegenheid om aanzien en respect te krijgen 

 De mogelijkheid om op te klimmen in de hiërarchie 

 Werken met eenvoudige, duidelijke doelstellingen 

 Werken voor een gerenommeerde organisatie 

 Nieuwe mensen ontmoeten, binnen en buiten het 
bedrijf 

 
Demotiverend 

 Gevraagd worden om persoonlijke 
verantwoordelijkheid te nemen 

 Tijd moeten besteden aan het opvoeden of 
ontwikkelen van anderen 

 Werken binnen een ongestructureerde omgeving 

 Langlopende specialistische technische functies 

 Alleen werken 

 Een omgeving waarin geen persoonlijke beloning 
wordt gegeven 

 Moeilijke uitdagingen 

 Een agressieve omgeving 
 
Werkvoorkeuren 

 Een boodschap verspreiden 

 Een beeld scheppen/handhaven 

 Een goed functionerende werkwijze bevorderen 

 Externe relaties opbouwen 
 
Draagt bij 

 overlegt snel 

 zeer praktisch 

 implementeert snel 

 een overtuigde boodschapper van de 
groepsbeslissing 

 enthousiast 
 
Valkuilen 

 stoort op ongelegen momenten 

 simplistische benadering, slaagt er niet in om 
ingewikkelde problemen te doorzien 

 conservatief 
 
Conflict 

 Gerichtheid: de algemeen heersende stemming 
oppikken, plannen maken 

 Doelstelling: deel uitmaken van het winnende 
team 

 Tactiek: de overheersende argumenten steunen, 
partij kiezen, manipuleren 
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Producent 
 
Emotionaliteit 

 Een hoge score op Emotionaliteit benadrukt de 
zeer doelgerichte aard van Respondent. 
Respondent staat minder open voor de ideeën van 
anderen, stelt eigenbelang voorop en houdt niet 
van kritiek 

 Bij een lage score op Emotionaliteit komt het 
zelfvertrouwen van Respondent duidelijker naar 
voren. Respondent kan problemen of risico’s soms 
echt over het hoofd zien in de overtuiging dat het 
onbeduidende kwesties zijn die niet in de weg 
zouden mogen staan. 

 
Beschrijving 

 Vastberaden met een sterke doelgerichtheid 

 Uit op continue verbetering 

 Drukt projecten vastberaden door 

 Is ambitieus en doelgericht 

 Kan mensen op de tenen trappen 

 Autocratisch, veeleisend 
 
Bijdrage aan het team 

 Biedt krachtig leiderschap 

 Heeft vastomlijnde ideeën over hoe alles gedaan 
zou moeten worden 

 Eist effectieve bijdragen 

 Duidelijke visie en gerichtheid 

 Kan veeleisend en halsstarrig zijn 

 Suggesties zijn niet altijd even creatief 
 
Als leider 

 Stuurt mensen in de overeengekomen voorwaartse 
richting 

 Betwist en eist antwoorden 

 Bepaalt en staat erop dat hoge persoonlijke 
normen worden nagekomen 

 Definieert duidelijke doelen 

 Houdt prestaties nauwgezet in de gaten 

 Geeft meteen feedback als prestatie uitblijft 

 Verwacht van mensen dat zij presteren 
 
Hoe te managen 

 Leg logisch plan voor, doe een beroep op de 
deskundige mening 

 Geef de ruimte om zelf bedrijfsactiviteiten te 
ontwikkelen en te leiden 

 Houd relaties zakelijk 

 Definieer de vereiste resultaten – geef de vrijheid 
zelf te beslissen welke werkwijze toe te passen 

 Stuur niet te strak aan 

 Houd het kort – weet wat u wilt zeggen 

 
 
 
 

 Doe verbetervoorstellen 
door middel van zelfbewustzijn, training en 
ontwikkeling 

 
Hoe te motiveren 

 Prestaties in goede banen leiden 

 Doelstellingen halen 

 Invloed hebben binnen de eigen opdracht 

 Een bedrijf oprichten en leiden 

 Meetbare resultaten boeken 
 
Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 indrukwekkend met doelgerichtheid  

 brengt doelstellingen duidelijk over op anderen 

 geeft snel feedback 

 volgt prestaties op de voet 
 
Leiderschap: Wees alert op: 

 veeleisend maar vrij onsympathiek 

 kan vrijheid en creativiteit beperken 
 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 zeer professioneel en elegant 

 zeer gewaardeerd binnen de organisatie 

 gewaardeerd om ambitie en gedrevenheid 

 bewust van zakelijke behoeften 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 onverdraagzaam tegenover mensen die er niet 
bijhoren 

 is uit op discussie bij verschil van mening 
 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 neemt snel de verantwoordelijkheid op zich  

 toegewijd en doelgericht 

 gaat er hard tegenaan en verwacht dat anderen 
volgen 

 doet er alles aan om doelen te bereiken 
 
Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 verwacht dat anderen doen wat er gezegd wordt 

 niet bereid dingen in overweging te nemen 
 
Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 brengt meningen fel over 

 is kort maar krachtig en plant zorgvuldig 

 maakt goed gebruik van formele 
communicatiestijlen 

 verwacht dat mensen ter zake komen 
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Communicatie: Wees alert op: 

 zakelijk en pragmatisch 

 zeer kritisch bij verschil van mening 
 
Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 efficiënte en praktische beslisser 

 analyseert op basis van logica en gegevens 

 beslist snel en voert snel uit 

 beheert risico’s goed 
 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 Verzuimt om te overleggen 

 geringschattend over andermans ideeën 
 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 denkt vooruit en ontwikkelt werkbare plannen 

 delegeert en geeft duidelijke instructies 

 stelt doelen vast en beoordeelt prestaties 

 maakt goed gebruik van alle beschikbare middelen 
 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 stevig verankerd en onbuigzaam als koers eenmaal 
is uitgestippeld 

 ziet mensen als werktuig 
 
Doelen stellen 

 Stel specifieke doelen vast in de zin van vereiste 
eindresultaten, maar laat Respondent vrij in de 
manier waarop deze doelen worden bereikt 

 Houd rekening met de neiging van Respondent om 
autocratisch en veeleisend te zijn – bouw 
eventueel een aantal specifieke en meetbare 
targets in om deze eigenschappen tegen te gaan 

 Leg direct verband tussen persoonlijke en zakelijke 
doelen en benadruk het verband met efficiënt 
gebruik van middelen en zelfontwikkeling of 
carrière mogelijkheden 

 
Visie ontwikkelen 

 Doe een beroep op de bereidheid van Respondent 
om een uitdaging aan te gaan 

 Stimuleer de mogelijkheid om de efficiëntie te 
vergroten 

 Betrek Respondent bij ontwikkelingen en geef 
Respondent voldoende ruimte om eigen ideeën in 
te brengen 

 Voer logische zakelijke argumenten aan en doe een 
beroep op de deskundige mening en toekomstige 
ontwikkelingen 

 Benadruk in hoeverre een succesvolle 
verwezenlijking van de visie zowel persoonlijke 
voordelen heeft als voordelen voor de loopbaan 
van Respondent  

 Vertel duidelijk op welke manier u vindt dat 
Respondent in het grotere geheel past en dat het 
succes afhangt van de bijdrage van Respondent  

 
Het beoordelen van prestaties 

 Probeer niet te strak aan te sturen. Mensen als 
Respondent beschouwen zichzelf als zeer capabel 
en verwachten dat zij worden vertrouwd 

 Onderken de behoefte van Respondent aan een 
leidinggevende die tactvol is en ideeën en 
bijdragen respecteert 

 Maak regelmatig een afspraak om de vorderingen 
te bespreken, maar houd het kort en zakelijk 

 Laat uw gezag, indien noodzakelijk, gelden door 
het aanvoeren van logische en rationele 
argumenten 

 Overleg in een vroeg stadium met Respondent 
indien te verwachten is dat een plan gewijzigd 
wordt – mensen als Respondent kunnen zeer 
onverzettelijk zijn 

 
De omgeving stimuleren 

 Ga in op de behoefte van Respondent aan status, 
gezag en verantwoordelijkheid 

 Geef Respondent voldoende ruimte om zelf 
bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen en te leiden 

 Motiveer Respondent door te praten over 
uitdagende targets en meetbare resultaten 

 Betrek Respondent bij discussies waarin meningen 
en ideeën worden uitgewisseld en betwist 

 Blijf nauw betrokken en benadruk nogmaals het 
belang van de resultaten van Respondent voor het 
succes van het bedrijf 

 
Feedback geven 

 Houd het kort en zorg ervoor dat u van tevoren 
goed weet wat u wilt zeggen 

 Prijs Respondent meteen voor een persoonlijke 
bijdrage, een gevoel van urgentie en het vermogen 
zelfstandig vorderingen te maken met minimale 
begeleiding 

 Gebruik tact en zorg ervoor dat u de feiten goed op 
een rijtje heeft wanneer u negatieve feedback 
geeft 

 Wees erop voorbereid dat Respondent zich 
verdedigt wanneer u kritiek levert en niet 
gemakkelijk fouten toegeeft 

 Houd voet bij stuk en betaal met gelijke munt, 
maar laat Respondent geen gezichtsverlies lijden 
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Mensen behandelen als individuen 

 Houd de relaties zakelijk  

 Respecteer privacy en het feit dat mensen als 
Respondent zichzelf en hun werk zeer serieus 
nemen 

 Houd in gedachten dat Respondent bot en op de 
man af kan zijn en respect heeft voor anderen met 
dezelfde eigenschappen 

 Laat Respondent een standpunt aandragen – die is 
er altijd - en zorg er tactvol voor dat Respondent 
ook naar uw standpunt luistert 

 Zorg ervoor dat het gesprek gaat over zaken die 
Respondent direct aangaan, aangezien mensen als 
Respondent het altijd druk hebben en niet onnodig 
gestoord willen worden 

 
Loopbaanontwikkeling 

 De eigen loopbaanvooruitzichten van Respondent 
staan altijd hoog op de persoonlijke agenda 

 Moedig de vastberadenheid van Respondent aan 
en help bij het vinden van geschikte uitlaatkleppen 
voor de ambities 

 De voornaamste ontwikkelingspunten van 
Respondent zullen zijn gericht op de negatieve 
invloed die zij kunnen hebben op anderen 

 Help Respondent bij het onderkennen van 
beperkingen en stel manieren voor om 
verbeteringen aan te brengen. Verbeter de 
vooruitzichten van Respondent door middel van 
zelfbewustzijn, training en ontwikkeling 

 
Motiverend 

 De vrijheid om eigen werk in te delen 

 Een functie met aanzien en invloed 

 Materieel te worden beloond voor prestaties 

 Uitdagingen 

 Promotiekansen hebben 

 Werk doen dat precisie en zorgvuldigheid vereist 

 Een kans om te specialiseren 

 De gelegenheid hebben mij te laten leiden door 
overtuiging en ideeën 

 
Demotiverend 

 Werken in een actief team 

 Gedeelde verantwoordelijkheden en ideeën 

 Een statusvrije omgeving 

 Creatief moeten zijn 

 Veel persoonlijke kwesties en 
ontwikkelingsproblemen 

 Dat mijn inspanningen niet worden onderkend 

 Een luidruchtige en erg vriendelijke omgeving 

 Saai en eenvoudig werk 
 
 

Werkvoorkeuren 

 Prestaties in goede banen leiden 

 Doelstellingen halen 

 Invloed hebben binnen de eigen opdracht 

 Bedrijf oprichten en leiden 

 Meetbare resultaten boeken 
 
Draagt bij 

 neemt snel en zelfverzekerd beslissingen 

 zeer praktisch 

 ideeën zijn goed doordacht en duidelijk 

 legt de nadruk op eenvoudige oplossingen 

 georganiseerd 
 
Valkuilen 

 slaagt er niet in om oplossingen met hoge risico’s 
te zien of te overwegen 

 niet bereid in discussie te gaan 

 blind voor de gevolgen 
 
Conflict 

 Gerichtheid: productiviteit verbeteren 

 Doelstelling: naleving van regels, geen consensus 

 Tactiek: zet argument kort en duidelijk uiteen 
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Promotor 
 
Emotionaliteit 

 Een hoge score op Emotionaliteit vergroot de 
vermeende innovatieve kwaliteiten van 
Respondent. Respondent is zeer proactief. 

 Een lage score op Emotionaliteit wijst op een 
groter zelfvertrouwen, collega’s kunnen het gevoel 
hebben dat Respondent een beetje te 
zelfverzekerd is en geen rekening houdt met 
serieuze problemen. 

 
Beschrijving 

 Zeer extravert en rechtdoorzee 

 Spreekt vrijuit en geeft snel een mening 

 Doelgericht en profilerend 

 Vindingrijk en ruimdenkend 

 Kan stillere mensen die minder rechtdoorzee zijn 
intimideren 

 Kan overweldigend en te snel zijn 
 
Bijdrage aan het team 

 Levert inbreng, zet er vaart achter en houdt dit ook 
vast 

 Past zich snel aan veranderende omstandigheden 
aan 

 Moedigt anderen aan om een positief standpunt in 
te nemen 

 Neemt de leiderschapsrol met verve op zich 

 Kan de mening van anderen achteloos afwijzen 

 Bemoeit zich met de verantwoordelijkheden van 
anderen 

 
Als leider 

 Zet een visie enthousiast en met overtuiging uiteen 

 Betwist en bespreekt kwesties 

 Laat mensen voor zichzelf zorgen – beloont 
initiatief 

 Stelt doelen vast en geeft mensen richting 

 Eist dat resultaten worden bereikt, maar kijkt naar 
het grotere geheel 

 Geeft onmiddellijk directe feedback 

 Komt op voor winnaars 
 
Hoe te managen 

 Doe een beroep op het gevoel van avontuur en 
uitdaging 

 Goed bezighouden - bied afwisseling 

 Kom bij elkaar om ideeën, problemen en 
overwinningen te bespreken 

 Stel algemene doelen vast zonder details 

 Strikt toezicht wordt niet op prijs gesteld 

 Feliciteer meteen en publiekelijk bij prestaties 

 
 
 
 

 Voedt ambitie met 
realistische mogelijkheden voor de toekomst 

 
Hoe te motiveren 

 Leiderschap van een team 

 Een zeer publiekelijk profiel 

 Andere mensen overtuigen en beïnvloeden 

 Nieuwe ideeën stimuleren 

 Mogelijkheden ontwikkelen 

 Openbare lof en erkenning 
 
Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 vermogen te communiceren 

 geeft mensen een kans 

 brengt duidelijke visie levendig over 

 stimuleert en motiveert 
 
Leiderschap: Wees alert op: 

 kan aanmatigend en agressief zijn 

 laat na anderen advies te geven 
 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 sociaal en toegankelijk 

 actief op alle niveaus van de organisatie 

 moedigt anderen aan mee te doen 

 brengt mensen bij elkaar in sociaal opzicht 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 karakter botst met dat van collega’s 

 gebruikt mensen die nuttig of belangrijk zijn 
 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 heeft situatie onder controle 

 doet er alles aan om doelen te bereiken 

 bereid uitdagingen aan te gaan om te slagen 

 werkt hard om te kunnen winnen 
 
Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 kan niet alleen werken 

 kan een onruststoker zijn 
 
Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 praat met overtuiging - motiveert anderen 

 moedigt anderen aan bij te dragen 

 zet ideeën met verve uiteen 

 zeer op zijn gemak onder vier ogen 
 
Communicatie: Wees alert op: 

 ongevoelig voor andermans gevoelens 

 drukt een persoonlijke agenda door 
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Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 een zelfverzekerde beslisser 

 bereid de volledige verantwoordelijkheid op zich te 
nemen 

 radicaal en uitdagend 

 dwingt en daagt mensen uit na te denken 
 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 kan gehaast zijn – oordeelt te snel 

 laat het na om alles tot in de puntjes uit te zoeken 
 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 pure energie werkt lang door 

 doelgerichtheid helpt bij het geven van richting 

 houdt daden die eigen plannen kunnen 
beïnvloeden in de gaten 

 maakt goed gebruik van de beschikbare middelen 
 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 raakt snel verveeld  

 gaat onzorgvuldig om met details 
 
Doelen stellen 

 Respecteer de behoefte van Respondent aan 
vrijheid en autonomie, maar houd er rekening mee 
dat Respondent impulsief kan zijn 

 Werk samen om doelen vast te stellen, maar laat 
Respondent zelf beslissen hoe deze het best 
bereikt kunnen worden 

 Respondent kan bot en op de man af zijn en zich 
richten op resultaten die zichtbaar en belangrijk 
zijn 

 Indien u het anders wilt, zorg er dan voor dat 
Respondent goed begrijpt wat u wilt en wijs 
Respondent er, indien noodzakelijk, op hoe de 
vooruitzichten van of de waardering voor 
Respondent geschaad zou kunnen worden indien 
Respondent niet doet wat er wordt gezegd 

 
Visie ontwikkelen 

 Doe een beroep op de doelgerichtheid en het 
gevoel voor avontuur en uitdaging van Respondent  

 Schets een positief beeld en het grotere geheel 

 Vraag Respondent ideeën uit te leggen 

 De mate van enthousiasme van Respondent kan 
worden gekoppeld aan eigenbelang – benadruk in 
hoeverre wat er wordt aangeboden overeenkomt 
met de eigen mening van Respondent over wat 
wordt verstaan onder succes en vorderingen 

 Maak Respondent warm voor de persoonlijke 
voordelen en benadruk het belang van constante 
inbreng en steun 

 
 
 

Het beoordelen van prestaties 

 Als de doelstellingen en tijdsplanning eenmaal is 
afgesproken laat Respondent er dan mee aan de 
gang gaan – formeel strikt toezicht wordt niet op 
prijs gesteld 

 Houd op gepaste afstand alles in de gaten en houd 
rekening met de eigenschap van Respondent 
ongevoelig te zijn, voorbarig te oordelen en 
anderen te veel onder druk te zetten 

 De bedoelingen van Respondent zijn goed, maar u 
zult duidelijk moeten maken dat het noodzakelijk is 
dat u de werkzaamheden steunt 

 Geef Respondent resoluut maar vriendelijk advies 
door het probleem te schetsen en laat Respondent 
met een oplossing komen 

 
De omgeving stimuleren 

 Respondent geniet van opvallende functies die 
gezag en verantwoordelijkheid met zich 
meebrengen 

 Respondent wil het graag groots aanpakken en 
macht en invloed hebben over mensen en 
beslissingen 

 Laat Respondent weten dat u vertrouwt op het 
vermogen een strategie of beleid in gang te zetten, 
gelijkgestemden aan het werk te zetten en steun 
en inzet te genereren 

 Zorg ervoor dat Respondent steeds genoeg te doen 
heeft en bied volop afwisseling – Respondent kan 
snel verveeld raken door routinematige 
werkzaamheden en details 

 
Feedback geven 

 Feliciteer Respondent meteen en publiekelijk voor 
resultaten en prestaties  

 Prijs het enthousiasme en de bereidheid van 
Respondent om een bijdrage te leveren 

 Onderken de veerkracht van Respondent en het 
vermogen om naar gelang de behoefte van richting 
te veranderen en de prioriteiten te wijzigen 

 Indien u Respondent moet intomen of de les over 
iets moet lezen, doe dit dan meteen. Zorg ervoor 
dat u de feiten goed op een rijtje heeft, wees 
duidelijk en resoluut en wees voorbereid op een 
woordenwisseling. 

 Laat Respondent zijn eer redden, maar niet de 
schuld ontkennen of van zich afschuiven 

 
Mensen behandelen als individuen 

 Respondent verlangt een grote mate van 
autonomie en vrijheid om te handelen. 

 Respondent heeft behoefte om te praten en op de 
hoogte te worden gehouden van de laatste 
informatie – zowel van officiële informatie als de 
laatste roddels 

 Bied Respondent de gelegenheid om tijdens 
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informele bijeenkomsten ideeën, problemen en 
resultaten te delen met collega’s 

 Respondent is gevoelig voor een levendige, 
informele en vriendelijke werkomgeving en geniet 
van het geplaag en de kameraadschap dat inherent 
is aan lid zijn van een groep 

 
Loopbaanontwikkeling 

 Voed de gedrevenheid en ambitie van Respondent 
met realistische mogelijkheden voor de toekomst 
binnen de organisatie 

 Onderken de neiging van Respondent om rusteloos 
te worden, let op de signalen en schep 
mogelijkheden om opgedane kennis en ervaring uit 
te breiden 

 Status en hiërarchie zijn belangrijk, maar 
Respondent geniet ook van de uitdaging nieuwe 
ideeën en mogelijkheden te ontwikkelen 

 Help Respondent tekortkomingen te onderkennen 
en voer een stimulans in om algemene 
vaardigheden voor het aansturen van mensen te 
ontwikkelen 

 
Motiverend 

 De gelegenheid om ideeën door te drukken 

 Een leiderschapsrol vervullen 

 Werk dat uitdagingen biedt 

 Constante afwisseling 

 Worden betaald voor resultaten 

 Werken binnen een dynamische, informele 
omgeving 

 Mensen ontmoeten binnen en buiten de 
organisatie 

 de kans krijgen om te ondernemen 
 
Demotiverend 

 Verantwoordelijkheden delen met anderen 

 Specialistische problemen die langdurig 
gedetailleerd werk vereisen 

 Werken zonder contact te hebben met mensen 

 Elke dag dezelfde taak moeten doen 

 Strakke leiding van boven af 

 Een beperkende en formeel gestructureerde 
organisatie 

 Veel tijd moeten besteden aan persoonlijke 
kwesties 

 Het gevoel hebben dat ik dit werk kan doen zonder 
erover te hoeven nadenken 

 
 
 
 
 
 
Werkvoorkeuren 

 Leiderschap van een team 

 Een zeer publiekelijk profiel 

 Andere mensen overtuigen en beïnvloeden 

 Nieuwe ideeën promoten 

 Mogelijkheden ontwikkelen 

 Publiekelijke lof en erkenning 
 
Draagt bij 

 zet meningen in een zeer vroeg stadium en met 
kracht uiteen 

 onderneemt enthousiast actie 

 originele denker 

 bereid de eindbeslissing te nemen 

 blijft het grotere geheel voor ogen houden 
 
Valkuilen 

 bazig 

 uit op discussie 

 niet geïnteresseerd in de mening van anderen (of 
de organisatie) 

 
Conflict 

 Gerichtheid: meteen de strijd aanbinden 

 Doelstelling: winnen en gezien worden als winnaar 

 Tactiek: eigen mening krachtig uiteenzetten en 
herhalen, wedijveren, manipuleren 
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Specialist 
 
Emotionaliteit 

 Een hoge score op Emotionaliteit houdt in dat 
Respondent vaak piekert en een grote mate van 
persoonlijke en beroepsmatige privacy bewaart en 
het dus moeilijk is om Respondent te leren kennen 
of te doorgronden. 

 Respondent heeft een vrij lage score op 
Emotionaliteit, hetgeen de autonomie en 
onafhankelijkheid die mensen als Respondent van 
nature verkiezen versterkt. 

 
Beschrijving 

 Ingetogen, terughoudend 

 Moeilijk te betrekken bij gezelligheidsgroepen 

 Verkiest onafhankelijkheid en autonomie 

 Vindt het prettig om aan één duidelijke opdracht 
tegelijk te werken 

 Kan door dominantere mensen over het hoofd 
worden gezien 

 Kan te veel met zijn eigen zaken bezig zijn 
 
Bijdrage aan het team 

 Biedt achtergrondmateriaal voor anderen 

 Zal de aandacht van de groep niet afleiden  

 Werkt nauwgezet aan eigen projecten 

 Respecteert een team, maar zal niet de 
belangrijkste plaats innemen 

 Doet niet altijd actief mee in de groep 

 Behoudt eigen territorium door zich erin terug te 
trekken 

 
Als leider 

 Geeft blijk van grondige kennis van eigen 
vakgebied 

 Treedt alleen op wanneer eigen vakgebied in 
twijfel wordt getrokken 

 Stelt geen hoge eisen aan andere mensen 

 Heeft liever dat iedereen zich aan zijn eigen 
agenda houdt 

 Laat zich alleen ergens bij betrekken als dit 
absoluut noodzakelijk is 

 Geeft op een zeer onpersoonlijke, nogal kille 
manier feedback 

 Verwacht van mensen dat zij hun eigen loopbaan 
ontwikkelen 

 
Hoe te managen 

 Zorg ervoor dat u de feiten goed op een rijtje heeft 
en licht onderzoek of dossierkennis toe 

 Schep mogelijkheden om expertise te tonen en 
specifieke interesses te ontwikkelen 
 

 
 
 
 

 Benader op een 
professionele manier en één-op-één 

 Spreek einddoelen af maar laat de keuze van 
methode en procedure vrij 

 Houd toezicht op de vorderingen door oprechte 
belangstelling te tonen 

 Erken expertise en het vermogen dit in de praktijk 
toe te passen 

 
Hoe te motiveren 

 Eigen belangen behartigen 

 Niet te worden gestoord 
 
Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 intellectuele inbreng van hoog niveau 

 verwerft respect als deskundige 

 houdt zich het liefst bezig met praktische taken 

 hoeft geen gezag uit te oefenen over anderen 
 
Leiderschap: Wees alert op: 

 kan afstandelijk en koel overkomen 

 laat mensen met rust tenzij zij iets te vragen 
hebben 

 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 gewaardeerd voor kwaliteit van werken en 
intellect 

 wordt gezien als krachtig technisch hulpmiddel 

 heeft slechts met weinig mensen nauw contact 

 dringt zich niet aan anderen op 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 duurt lang voordat hij zich goed heeft aangepast 
aan een team 

 niet gemakkelijk te benaderen 
 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 levert onderzoek van hoge kwaliteit 

 organiseert eigen werk goed 

 voert een taak goed uit 

 werkt intensief aan eigen projecten 
 
Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 beschermt eigen territorium 

 niet bereid nieuwe werkzaamheden te starten 
 
 
 
 
 
 



Families 

Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 voert gesprek het liefst onder vier ogen 

 roept alleen iets indien zeker van ideeën 

 ideeën zijn gebaseerd op grondig onderzoek 

 verkiest onderzoek boven open discussie 
 
Communicatie: Wees alert op: 

 reageert niet op opwinding van anderen 

 draagt weinig bij buiten eigen vakgebied 
 
Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 neemt beslissingen na zorgvuldig onderzoek te 
hebben gedaan 

 beoordeelt alternatieve suggesties 

 bereid diep op dingen in te gaan 

 trekt geen overhaaste conclusies 
 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 formaliseert traag en presenteert dan beslissingen 

 promoot eigen ideeën met tegenzin 
 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 kan gestaag doorwerken aan een taak 

 komt deadlines na 

 deelt eigen werk goed in 

 brengt specialistische vaardigheden in de praktijk 
 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 eerder tactische dan strategische opvattingen 

 moeilijk af te leiden van eigen projecten 
 
Doelen stellen 

 Spreek specifieke einddoelen en tijdsplanningen af 

 Geef Respondent de vrijheid om de details van de 
werkwijze en procedure in te vullen 

 Houd er rekening mee dat Respondent zich zal 
verzetten tegen doelstellingen die niet duidelijk 
van direct belang zijn voor eigen taak of functie 

 Doelstellingen die betrekking hebben op mensen in 
plaats van taken zullen enige uitleg en 
onderhandeling vereisen 

 Doe een beroep op de redelijk passieve aard van 
Respondent, maar onderschat de behoefte aan 
onafhankelijkheid niet 

 
Visie ontwikkelen 

 Zet uw visie duidelijk en goed onderbouwd uiteen 

 Zorg ervoor dat u de feiten goed op een rijtje heeft 
en voer bewijs aan in de vorm van onderzoek of 
dossierkennis 

 Doe een beroep op de kennis van Respondent over 
het onderwerp en vraag om inbreng 

 Benadruk de mogelijke voordelen voor Respondent 
zelf of voor het vakgebied van Respondent  

 Bereid u zich voor op een beleefd gesprek, maar 
wees niet verrast als Respondent weinig inzet of 
belangstelling toont wanneer de visie niet direct 
verband houdt met het interessegebied van 
Respondent  

 
Het beoordelen van prestaties 

 Directe en strikte leiding frustreert en ergert 
Respondent  

 Vertrouw op de inzet en het gevoel van nut dat 
Respondent zeker zal hebben voor een project dat 
inhoudelijk interessant is 

 Houd toezicht op de vorderingen door oprechte 
belangstelling te tonen in de werkzaamheden van 
Respondent - geef de tijd om dingen uit te leggen 

 Bied steun en hulp bij problemen die zij 
tegenkomen – gebruik uw positie en invloed om 
voor Respondent de weg te banen door politieke 
obstakels van de organisatie weg te nemen 

 
De omgeving stimuleren 

 Respecteer de sterke behoefte van Respondent 
voor autonomie en onafhankelijkheid 

 Status is veel minder belangrijk dan een 
intellectuele of technische uitdaging 

 Schep mogelijkheden voor Respondent om de 
expertise van Respondent te gebruiken en 
specifieke interesses te ontwikkelen 

 Bied een werkomgeving die verdraagzaam is ten 
opzichte van eenlingen en er op vertrouwt dat 
mensen zo goed mogelijk presteren zonder te veel 
inmenging van anderen en administratieve 
rompslomp 

 Een klimaat waarin expertise wordt gewaardeerd 
en er geen druk is om je breed te ontwikkelen als 
je dat niet wilt 

 
Feedback geven 

 Prijs onopvallend de professionele bijdrage, 
expertise en het vermogen van Respondent om dit 
alles goed in de praktijk te brengen 

 Onderken de afkeer van Respondent van 
confrontatie en conflicten en vermijd het geven 
van agressieve of directe kritiek 

 Eventuele negatieve feedback dient feitelijk te zijn 
– zeg wat u ervan vindt, vraag Respondent 
commentaar te leveren en luister naar het 
antwoord 

 Eventuele aandachtspunten zullen meestal 
betrekking hebben op de sterke onafhankelijkheid 
van Respondent en een tegenzin om snel 
compromissen te sluiten 
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Mensen behandelen als individuen 

 Respecteer de privacy en onafhankelijkheid van 
Respondent  

 Aanvaard dat het soms moeilijk is om Respondent 
te leren kennen of aan de praat te krijgen – neem 
de tijd 

 Benader Respondent op een professionele manier 
en op een één-op-één basis, zodat het vermogen 
van Respondent om te discussiëren en te 
debatteren meer tot uiting zal komen 

 Verwar de terughoudendheid van Respondent niet 
met tekenen van een gebrek aan vertrouwen of 
persoonlijke doelen 

 Houd rekening met de voorkeur van Respondent 
om de bijdrage te beperken tot specifieke, 
duidelijk gedefinieerde gebieden 

 
Loopbaanontwikkeling 

 Luister naar de eigen ideeën van Respondent over 
hoe een loopbaan zich zou kunnen ontwikkelen 

 Respecteer de weerzin van Respondent tegen het 
vervullen van functies buiten het specifieke 
vakgebied van Respondent  

 Steun de inspanningen van Respondent om zich te 
verbeteren door te helpen de politiek en de regels 
te begrijpen die binnen de organisatie bestaan 

 Moedig de inspanningen van Respondent om 
persoonlijke tekortkomingen aan te pakken aan – 
aanvaard dat dit waarschijnlijk niet het eerste punt 
is op de persoonlijke agenda van Respondent  

 
Motiverend 
Een mogelijkheid te specialiseren 
De vrijheid hebben om mijn eigen ideeën te 
ontwikkelen 
Mijn eigen baas zijn 
Met mensen werken die geen toezicht nodig hebben 
Een kans om uit te blinken 
Werken met ingewikkelde technische problemen en 
onderwerpen 
Werken binnen een informele organisatiestructuur 
Materieel worden beloond voor mijn eigen prestaties 
 
Demotiverend 

 Mijzelf moeten profileren 

 Leiderschap of toezicht houden 

 Bezighouden met persoonlijke kwesties en 
ontwikkeling van mensen 

 Nauw samenwerken in een team 

 Onvoorbereid een mening moeten geven 

 Opgejut voelen om snel resultaten te leveren 

 Verandering 

 Strikt toezicht 
 
 
 

Werkvoorkeuren 

 Eigen belangen behartigen 

 Niet te worden gestoord 
 
Draagt bij 

 zorgvuldige analyse van ingewikkelde problemen  

 een oorspronkelijke denker 

 creatief 

 ruimdenkend 

 zet een zorgvuldig doordachte analyse uiteen 
 
Valkuilen 

 niet geïnteresseerd in werken in een team 

 negeert persoonlijke kwesties 

 geeft op wanneer het moeilijk wordt of wanneer te 
veel onder druk gezet 

 
Conflict 

 Gerichtheid: waar mogelijk conflicten vermijden 

 Doelstelling: eigen belangen beschermen – alleen 
gelaten worden 

 Tactiek: weglopen, vermijden, betrokkenheid 
beperken, kennis ontkennen 
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Supporter 
 
Emotionaliteit 

 Een hoge score op Emotionaliteit wijst op een 
oprecht gevoel van betrokkenheid bij anderen: 
Respondent komt op voor de rechten van collega’s 
en vrienden 

 Bij een lage score op Emotionaliteit zal Respondent 
zich terugtrekken: het zal moeilijk zijn om contact 
te krijgen. Respondent reageert wel op anderen, 
maar zal zelf geen contact leggen. 

 
Beschrijving 

 Tolerant en laconiek 

 Altijd behulpzaam voor anderen 

 Sympathiek en behulpzaam 

 Op zoek naar een goede verstandhouding en 
begrip 

 Kan door handige mensen worden gemanipuleerd 

 Kan naïef zijn ten aanzien van de verwachtingen 
van anderen 

 
Bijdrage aan het team 

 Bevordert goede relaties 

 Vrijdenker die openstaat voor suggesties 

 Laat anderen hun zegje doen 

 Zet zich in voor de belangen van de groep 

 Lijkt geen partij te kiezen 

 Is niet overduidelijk enthousiast of betrokken 
 
Als leider 

 Is loyaal aan de bedrijfsvisie 

 Is niet bevooroordeeld en vrij van kritiek 

 Is tolerant en steunt anderen 

 Helpt anderen maar geeft geen opdrachten 

 Laat mensen hun gang gaan 

 Is altijd op zoek naar het goede in de mens 

 Steunt anderen en treedt op als woordvoerder 
 
Hoe te managen 

 Doe een beroep op de verbeeldingskracht en het 
totaalbeeld 

 Schep mogelijkheden om te theoretiseren, vragen 
te stellen en te discussiëren 

 Schep een eerlijke en vriendelijke werkomgeving 
waarin mensen elkaar steunen 

 Persoonlijke, sociale, en welzijnskwesties staan 
hoog op de agenda 

 Kom bij elkaar om ervoor te zorgen dat prioriteiten 
gehandhaafd blijven en aan de tijdsplanning wordt 
voldaan 

 Prijs het vermogen om het beste uit anderen te 
halen en de ethische aanpak 

 
 
 
 

 Zal goed presteren in een adviserende rol en daar 
waar compromissen worden gezocht 

 
Hoe te motiveren 

 Met mensen werken die geen instructies nodig 
hebben om te kunnen functioneren 

 Anderen van dienst kunnen zijn, waarde toevoegen 

 Het gevoel van partners zijn 

 Gedeelde verantwoordelijkheid 
 
Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 oprechte bezorgdheid voor het welzijn van het 
personeel 

 zorgzaam, niet bevooroordeeld en attent 

 mensgericht in plaats van doelgericht 

 luistert, leeft mee en helpt 
 
Leiderschap: Wees alert op: 

 vermijdt conflicten en zaken die een strakke 
discipline eisen 

 kan geen duidelijk advies geven 
 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 een fundamenteel geloof in de mens 

 accepteert mensen zoals ze zijn 

 accepteert de eigenaardigheden van mensen 

 behulpzaam en betrouwbaar 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 wordt door dominantere mensen over het hoofd 
gezien 

 zetten hun eigen belangen te snel opzij 
 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 werkt hard voor het algemeen welzijn 

 is niet gejaagd 

 zorgt ervoor dat andere mensen zich prettig voelen 

 houdt zich aan de richtlijnen 
 
Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 laat zich te makkelijk door anderen leiden 

 kan met andermans problemen opgezadeld raken 
 
Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 is een scherp luisteraar 

 vindt dat alle meningen evenveel waard zijn 

 tolerant, eerlijk en steunt anderen 

 denkt zorgvuldig na alvorens zich uit te spreken 
 
 



Families 

Communicatie: Wees alert op: 

 geeft te snel toe 

 komt onzeker over 
 
Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 neemt beslissing op basis van overleg 

 vindt nooit een oppervlakkige oplossing 

 luistert naar alle ideeën, hoe ongebruikelijk deze 
ook zijn 

 zorgt ervoor dat de hele groep zich met het 
probleem bezighoudt 

 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 is te analytisch en vertrouwt te veel op onderzoek 

 neemt met tegenzin een standpunt in en neemt 
liever geen risico 

 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 zorgt ervoor dat iedereen tevreden is met hun 
werk 

 helpt daar waar nodig 

 gaat in op verzoeken van anderen 

 legt geen mening op aan anderen 
 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 te meegaand en soms ook vaag 

 delegeert niet graag, vooral het werk dat niet leuk 
is 

 
Doelen stellen 

 Respondent vindt alles zeer ingewikkeld en wil van 
tevoren weten wat de implicaties zijn van wat er 
wordt verlangd 

 Respondent kan niet goed nee zeggen en 
realistische maar uitdagende doelstellingen 
moeten openlijk worden besproken en 
afgesproken 

 Persoonlijke, sociale, en welzijnskwesties staan 
hoog op de agenda van Respondent dus benadruk 
deze aspecten van de doelstellingen. 

 Bied Respondent een groot aantal uitdagingen en 
voldoende gelegenheid voor betrokkenheid en 
samenwerking met anderen 

 
Visie ontwikkelen 

 Doe een beroep op de verbeeldingskracht van 
Respondent en de beoordeling van het grotere 
geheel 

 Respondent zal ingaan op een logisch argument, 
maar zal zich in eerste instantie richten op de 
ontwikkelingsmogelijkheden die dit biedt voor 
andere mensen 

 Maak gebruik van de wens van Respondent om te 
helpen en het vermogen om alternatieven te 

zoeken die de nadruk leggen op sociale kwesties en 
de voordelen voor mensen 

 Benadruk de positieve kant, maar rem de neiging 
van Respondent af om zich te sterk te laten 
meeslepen. 

 
Het beoordelen van prestaties 

 De sterke wens van Respondent om anderen te 
helpen houdt in dat Respondent niet al te vaak en 
te veel toezicht nodig heeft. 

 Houd regelmatig besprekingen om ervoor te 
zorgen dat er prioriteiten gehandhaafd blijven en 
tijdsplanningen worden gerealiseerd - Respondent 
kan hoofdzaken uit het oog verliezen 

 Houd er rekening mee dat Respondent moeite kan 
hebben met het plannen van werkzaamheden en 
het effectief beheren van tijd. Zeg, indien 
noodzakelijk, resoluut en ondubbelzinnig wat u 
wilt 

 Bied steun en leg uit waarom u bereid bent om te 
helpen. Denk eraan dat Respondent makkelijker 
hulp geeft dan erom vraagt 

 
De omgeving stimuleren 

 Erken de ontvankelijke en positieve aard van 
Respondent   

 Schep mogelijkheden om te theoretiseren, vragen 
te stellen en te discussiëren 

 Doe een beroep op de verbeeldingskracht van 
Respondent en plezier in verrassende en 
ongebruikelijke alternatieven. Moedig Respondent 
aan om creatief te zijn 

 Bied voldoende ruimte om Respondent te laten 
zien en voelen dat wat Respondent doet, wordt 
gewaardeerd en nuttig is voor anderen 

 Wees open voor wat betreft het verstrekken van 
informatie. Houd Respondent op de hoogte en 
maak gebruik van het vermogen om mensen aan 
het praten te krijgen 

 
Feedback geven 

 Prijs de inspanningen van Respondent en het 
vermogen om het beste uit anderen te halen, de 
ethische aanpak en de oprecht- en eerlijkheid 
binnen het team 

 Het zal zelden nodig zijn om kritiek te leveren 
aangezien Respondent altijd zal proberen het beste 
te doen. Benader, indien noodzakelijk, resoluut, 
maar onbevooroordeeld 

 Leg uit waarom u vindt dat een bepaalde actie niet 
juist was en help Respondent bij het uitwerken van 
een alternatieve oplossing 

 Negatieve feedback wordt doorgaans serieus 
genomen en aanvaard in de zin zoals deze was 
bedoeld 
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Mensen behandelen als individuen 

 Erken de behoefte van Respondent aan een 
eerlijke en vriendelijke werkomgeving waarin de 
mensen elkaar steunen 

 Het is belangrijk dat Respondent zich geaccepteerd 
voelt en dat mensen samenwerken op een 
behulpzame, niet-prestatiegerichte manier 

 De waarden en doelen van het team zijn belangrijk. 
Respondent heeft meer belangstelling in het iets 
voor anderen kunnen betekenen dan in het 
behalen van de eigen persoonlijke resultaten 

 Geef ruimte om dingen uit te proberen in een 
veilige omgeving 

 
Loopbaanontwikkeling 

 Respondent moet het gevoel hebben dat werk nut 
heeft, een bijdrage levert en anderen er werkelijk 
iets aan hebben 

 Kijk uit naar mogelijkheden waardoor Respondent 
anderen kan helpen en ontwikkelen door een 
coachende en begeleidende rol op zich te nemen 

 Zullen goed presteren in een adviserende rol en in 
situaties waar compromissen worden gesloten 

 Help Respondent bij het vinden van manieren om 
om te gaan met de behoefte iedereen tegelijkertijd 
te willen helpen en de neiging conflicten uit de 
weg te gaan 

 
Motiverend 

 Met mensen werken die niet gezegd moeten 
worden wat zij moeten doen  

 Anderen van dienst kunnen zijn 

 De vrijheid om onafhankelijk te werk te kunnen 
gaan 

 Voldoende tijd hebben om ingewikkelde 
problemen aan te kunnen pakken 

 Nauwe en oprechte contacten op het werk 

 Werken met concepten en de kans krijgen om 
creatief te zijn 

 De kans krijgen om zich te kunnen specialiseren 

 Zichzelf niet agressief hoeven te promoten 
 
Motiverend 

 Onder constant en strikt toezicht staan 

 De leiderschapsrol op zich nemen 

 Slecht nieuws moeten brengen 

 Onvoorbereid een mening moeten geven 

 Constant in een team moeten werken 

 In een formele hiërarchie zitten 

 Voortdurende ruzies en conflicten 

 Steeds nieuwe mensen ontmoeten 
 
 
 
 

Werkvoorkeuren 

 Met mensen werken die niet gezegd moeten 
worden wat zij moeten doen 

 Anderen van dienst kunnen zijn, waarde toevoegen 

 Een gevoel van partners zijn 

 Gedeelde verantwoordelijkheid 
 
Draagt bij 

 probeert consensus te bereiken 

 is bereid alle alternatieven te onderzoeken 

 oordeelt niet over andere mensen 

 creatief 

 ondersteunt ideeën van anderen 
 
Valkuilen 

 stil, wordt regelmatig over het hoofd gezien 

 raakt afgeleid door persoonlijke kwesties 

 is traag in het uiteenzetten van een standpunt 
 
Conflict 

 Gerichtheid: in alle standpunten de goede 
aspecten zien 

 Doelstelling: gevoelens van anderen beschermen 

 Tactiek: eigen standpunt opgeven en 
compromissen sluiten, eerlijk zijn, scherp luisteren 

 



Families 

Traditionalist 
 
Emotionaliteit 

 Respondent heeft een hoge score op 
Emotionaliteit hetgeen betekent dat sommige 
mensen vinden dat Respondent zich erg druk 
maakt over details en procedures, te veeleisend is 
en weinig vergevingsgezind is, niet alleen 
tegenover zichzelf maar ook ten opzichte van 
anderen. 

 Respondent heeft een zeer lage score op 
Emotionaliteit wat tot uiting komt in een uitstraling 
van vertrouwen en fatsoen. Het zelfvertrouwen 
van Respondent brengt met zich mee dat het 
moeilijk kan zijn Respondent van de gekozen koers 
af te brengen. 

 
Beschrijving 

 Voorzichtige, eigen stijl 

 Duurt even om te leren kennen 

 Hanteert een strikte gedragscode 

 Is onvermurwbaar over principekwesties 

 Kan intolerant en afwijzend zijn 

 Kiest conservatieve methoden en verzet zich tegen 
experimenten 

 
Bijdrage aan het team 

 Geeft graag aanwijzingen en heeft graag de leiding 
over een groep 

 Heeft duidelijke ideeën die gedegen zullen zijn 
onderzocht 

 Maakt zich druk om anderen in de groep 

 Zal anderen niet voorgaan in het nemen van 
risico´s 

 Delegeert taken, maar niet de 
verantwoordelijkheid 

 Kan veeleisend en halsstarrig zijn 
 
Als leider 

 Houdt het moraal hoog 

 Discussieert fel om er zeker van te zijn dat mensen 
het begrijpen 

 Eist van mensen dat zij overeengekomen normen 
aanvaarden en volgens deze normen werken 

 Stelt duidelijke persoonlijke doelstellingen vast 

 Eist gedetailleerde werkverslagen 

 Geeft tijdig feedback – kan hard zijn 

 Steunt de zaak van mensen die op dezelfde lijn 
zitten en resultaten boeken 

 
Hoe te managen 

 Benadruk de kans om een betere, efficiëntere, 
ethisch verantwoorde en zorgzame organisatie te 
creëren 

 
 
 
 

 Bied een stabiele omgeving en bewezen methoden 

 Maak gebruik van de bezorgdheid om anderen en 
de handhaving van normen en waarden 

 Spreek precies af welke langetermijndoelstellingen 
er worden verwacht 

 Houd formeel toezicht op de vorderingen – zodat 
de dingen op de juiste wijze worden gedaan 

 Prijs inzet en loyaliteit aan het team en de 
hoeveelheid en kwaliteit van werken 

 Verwacht enige terughoudendheid of weerstand 
voor het aangaan van nieuwe uitdagingen 

 
Hoe te motiveren 

 Normen vaststellen en opleggen 

 Een betere maatschappij creëren 

 Bedrijfswaarden formuleren en vaststellen 

 Een langetermijnplan uitvoeren 
 
Leiderschap: Wat kunt u verwachten: 

 duidelijke en goed onderzochte koers 

 oprechte bezorgdheid voor collega’s 

 sterk gevoel voor visie 

 volgt prestaties van anderen nauwgezet 
 
Leiderschap: Wees alert op: 

 oordeelt voorbarig over mensen en zaken 

 volgt prestaties te nauwgezet 
 
Interpersoonlijk: Wat kunt u verwachten: 

 bekommert zich om mensen en hun gezinnen 

 steunt degenen die zich fatsoenlijk gedragen en 
presteren 

 geeft een eigen mening - mensen weten waar zij 
aan toe zijn 

 verspilt geen tijd aan informele bijeenkomsten 
 
Interpersoonlijk: Wees alert op: 

 is halsstarrig ten aanzien van principekwesties 

 intolerant tegenover persoonlijke 
overgevoeligheden 

 
Initiatief en Inzet: Wat kunt u verwachten: 

 doelgericht – komt op voor eigen overtuigingen 

 ordelijk en hardwerkend 

 filosofisch – op zoek naar algemene theorieën 

 zelden afgeleid van werk 
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Initiatief en Inzet: Wees alert op: 

 neemt te snel de leiding 

 verzet zich tegen verandering- zelfs tijdens het 
proces 

 
Communicatie: Wat kunt u verwachten: 

 levert een duidelijke bijdrage aan specifieke 
onderwerpen 

 ideeën zijn goed doordacht en onderzocht 

 neemt de belangen van de groep vaak ter harte 

 overtuigend en vastberaden door te zetten 
 
Communicatie: Wees alert op: 

 reageert niet op tegenargumenten 

 conservatief – vermijdt radicale ideeën 
 
Analyse en Besluitvorming: Wat kunt u verwachten: 

 bestudeert vragen grondig alvorens een beslissing 
te nemen 

 beslissingen worden genomen op basis van 
persoonlijke waarden en normen 

 heeft sterke opvattingen over hoe het resultaat 
eruit moet zien 

 eenmaal ergens mee bezig, moeilijk om op andere 
gedachten te brengen 

 
Analyse en Besluitvorming: Wees alert op: 

 voorzichtig – vertrouwt op eerdere beslissingen of 
keuzes in het verleden 

 trage beslisser – wikken en wegen 

 denkt altijd vooruit en plant handelingen 
 
Planning en Organisatie: Wat kunt u verwachten: 

 heeft duidelijk gevoel voor prioriteiten 

 verzamelt en beheert middelen goed 

 geeft goed instructies en delegeert efficiënt 
 
Planning en Organisatie: Wees alert op: 

 voert plannen langzaam en weloverwogen uit 

 verdedigt plannen koppig 
 
Doelen stellen 

 Spreek precies af wat er wordt verwacht ten 
aanzien van doelstellingen op de lange termijn 

 Laat zien dat u er goed over heeft nagedacht 

 Schenk vertrouwen in de capaciteiten van 
Respondent en laat Respondent vrij in het kiezen 
van eigen methoden en het vaststellen van 
doelstellingen op korte termijn 

 Stel uitdagende doelen vast, maar dwing 
Respondent niet eigen grenzen te overschrijden – 
streef naar een mengeling van bekende en nieuwe 
taken en verantwoordelijkheden 

 
 

Visie ontwikkelen 

 Bereid u zich goed voor, gebruik logische 
argumenten en zet uw visie in alle oprechtheid en 
met overtuiging uiteen 

 Benadruk de voordelen die de visie op lange 
termijn heeft voor het creëren van een 
efficiëntere, ethisch verantwoordelijke en 
zorgzame organisatie 

 Benadruk hoe succes afhankelijk is van de steun 
van mensen als Respondent, die er alles aan doen 
om ervoor te zorgen dat de bedrijfsprincipes en 
waarden worden erkend en versterkt 

 Geef Respondent duidelijk aan dat u enige 
aanbevelingen op prijs stelt en de beschikbare 
expertise gebruikt bij het verfijnen en ten uitvoer 
brengen van langetermijnplannen 

 
Het beoordelen van prestaties 

 Vermijd strikte leiding en inmenging, maar houd 
formeel toezicht op de vorderingen – zo komt u 
tegemoet aan de verwachtingen van Respondent 
dat de dingen op de juiste wijze gedaan zouden 
moeten worden en volgens de heersende normen 

 Bied begeleiding en subtiele steun wanneer 
Respondent wordt gevraagd om op nieuw of 
onbekend terrein te werken 

 Bevorder de integratie in nieuwe groepen en neem 
misverstanden weg die zijn ontstaan door de 
terughoudendheid van Respondent en het 
hardnekkig vasthouden aan in het verleden 
genomen beslissingen, formaliteit en 
voorzichtigheid 

 Let op signalen van overbelasting, Respondent wil 
werkzaamheden niet delegeren en is geneigd alles 
te veel onder controle te willen houden 

 
De omgeving stimuleren 

 Houd rekening met de behoefte van Respondent 
om alles onder controle te willen houden en de 
werkzaamheden te willen leiden 

 Bied een stabiele omgeving met veel structuur en 
naleving van bewezen methoden 

 Schep mogelijkheden voor Respondent om 
zelfstandig te werken aan problemen waarvoor 
veel onderzoek gedaan moet worden en die veel 
aandacht vragen voor detail en zorgvuldige 
planning en toezicht 

 Erken de voorzichtige aanpak van Respondent en 
maak gebruik van het ingewortelde conservatisme 
om de ideeën van collega’s die zich minder tegen 
risico’s verzetten en avontuurlijker zijn te 
neutraliseren 
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Feedback geven 

 Respondent weet zelf wanneer er goed werk is 
geleverd, maar is gevoelig voor oprechte en 
formele erkenning 

 Prijs de inzet van Respondent, diens loyaliteit aan 
het team, de grote hoeveelheid werk die 
Respondent zelf heeft verzet en de kwaliteit ervan 

 Wees uiterst voorzichtig met het geven van kritiek, 
breng Respondent niet en publiekelijk in 
verlegenheid en spreek niet minachtend over 
Respondent. Respondent is vol zelfkritiek en maakt 
niet tweemaal dezelfde fout 

 Misschien dat u advies kunt geven over het gebrek 
aan flexibiliteit en de koppige volharding om de 
juiste morele keuzes te maken 

 
Mensen behandelen als individuen 

 Respecteer terughoudendheid en aanvaard dat het 
even zal duren om Respondent te leren kennen 

 Betrek Respondent in een vroeg stadium bij 
besprekingen, maar geef de tijd om rustig over de 
dingen na te kunnen denken alvorens Respondent 
te betrekken in het debat 

 Verwar de terughoudendheid van Respondent niet 
met een gebrek aan vastberadenheid of sterke 
innerlijke overtuiging 

 Maak gebruik van de bezorgdheid van Respondent 
voor het welzijn van anderen en de handhaving 
van normen en waarden 

 Vermijd verrassingen die Respondent in een 
onzekere positie plaatsen en praat niet over 
radicale veranderingen 

 
Loopbaanontwikkeling 

 Onderken de voorzichtige houding van Respondent 
en de weerzin om nieuwe uitdagingen aan te 
nemen voordat Respondent er klaar voor is 

 Moedig Respondent aan om nieuwe vaardigheden 
uit te proberen in een veilige omgeving waarin 
geen kritiek wordt geleverd 

 Bied Respondent ontwikkelings- en 
trainingsmogelijkheden aan die weinig risico met 
zich meebrengen en laat Respondent zich in eigen 
tempo ontwikkelen 

 Door Respondent te laten werken naast minder 
terughoudende mensen die de behoefte aan 
privacy en het willen leveren van een duidelijke 
bijdrage respecteren, leert Respondent wellicht 
beter om te gaan met onzekerheid en verandering 

 
Motiverend 
De kans om op basis van de eigen ideeën te handelen 

 Een mogelijkheid om zich te specialiseren 

 De kans van betekenis te zijn voor de maatschappij 
en anderen 

 Status en ontzag hebben 

 Onafhankelijkheid 

 Werken binnen een gestructureerde omgeving 

 Vriendschappen met collega’s en waardering van 
de baas 

 Voortdurend uitdaging vinden in het werk 
 
Demotiverend 

 Steeds nieuwe mensen ontmoeten 

 Een omgeving waarin mensen niet worden 
gerespecteerd 

 Worden verwacht te werken met vage of creatieve 
ideeën 

 In afzondering werken 

 Gedeelde verantwoordelijkheden en taken 

 Strikt toezicht 

 Zaken moeten bespreken en goedkeuring moeten 
krijgen alvorens te mogen handelen 

 Continue verandering 
 
Werkvoorkeuren 

 Normen vaststellen en opleggen 

 Een betere maatschappij creëren 

 Bedrijfswaarden formuleren en vaststellen 

 Een langetermijnplan leveren 
 
Draagt bij 

 levert een weloverwogen bijdrage 

 werkt georganiseerd 

 beschermt andere teamleden 

 heeft geen kritiek op andermans ideeën 

 geeft duidelijk advies 
 
Valkuilen 

 terughoudend in de communicatie 

 conservatief en minder bereid tot het nemen van 
risico´s 

 langzaam in de uitvoering en de implementatie 
 
Conflict 

 Gerichtheid: zoeken naar fundamentele 
waar(heden 

 Doelstelling: het algemeen welzijn bevorderen en 
verdedigen 

 Tactiek: duidelijke argumenten, vanuit volle 
overtuiging, informatie beheersen 


