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SHL definitie van persoonlijkheid

‘Persoonlijkheid is een eigen wijze van gedragen,

denken en voelen, waaraan iemand de voorkeur geeft

boven andere wijzen van gedragen, denken en voelen.’

OPQ staat voor Occupational Personality

Questionnaire. Deze persoonlijkheidsvragenlijst

beschrijft de voorkeuren van personen binnen de

werkcontext.

In de terugkoppeling van de resultaten van deze

vragenlijst aan de kandidaat wordt de betekenis van

de voorkeuren getoetst aan concreet gedrag in de

praktijk. 

Via het Expert-systeem kunnen op basis van het

OPQ Profiel automatisch verschillende rapportages

worden gegenereerd. Deze rapportages bieden

u ondersteuning bij het vertalen van een

persoonlijkheidsprofiel naar de betekenis hiervan

op persoonlijk niveau, functie/competentieniveau

én op team/organisatieniveau.

De basisrapportage is het OPQ Profiel en bestaat uit

een profielkaart, met daarop de (sten)scores op elk

van de 32 dimensies, gevolgd door de definities van

deze dimensies.

In deze overzichtsbrochure worden de verschillende

rapportages ingedeeld in niveau en toepassing. Naast

elke beschrijving ziet u een voorbeeld van een

onderdeel van het betreffende OPQ rapport.

Een OPQ afgenomen? En dan...

Op welk niveau…

Professioneel

Signalen Rapport

Professioneel Rapport

Assessment Support Rapport

Individueel

Persoonlijk Rapport

Stress Rapport

Emotionele Intelligentie Rapport

Effectiever Leren! Rapport

Competenties en functioneren

Competentie Rapport

Verkoopstijlen Rapport

Management Competentie Rapport

Organisatie/Team

Rollen Rapport

Team Impact – Selectie Rapport

Team Impact – Individuele Ontwikkeling Rapport

Team Impact – Groepsontwikkeling Rapport

Leadership Report
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Professioneel

Signalen Rapport

• Wat zijn de meest opvallende OPQ resultaten?

• Wat zijn de meest opvallende valkuilen en

mogelijke kwaliteiten van de kandidaat?

In het Signalen Rapport worden uitspraken gedaan

over opmerkelijke combinaties van OPQ dimensies.

Op een snelle en eenvoudige wijze krijgt u een beeld

van de meest opvallende resultaten in het

persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat.

Professioneel Rapport

• Wat is de betekenis van de score op een dimensie?

• Wat zijn de verbanden tussen de dimensies?

In het Professioneel Rapport wordt de betekenis

van de scores op de dimensies beschreven, waarbij

ook verbanden tussen verschillende scores worden

uitgediept.

Assessment Support Rapport

• U wilt de belangrijkste informatie van een

kandidaat in één rapportage uitdraaien?

Het Assessment Support Rapport is een

samenstelling van het Profiel, het Signalen Rapport,

het Competentie Rapport en het Persoonlijk Rapport

en verbruikt minder eenheden dan wanneer de

rapportages afzonderlijk worden uitgedraaid.

Zeer duidelijke signalen

• Overtuigend (9) en Zorgzaam (1)
Kan anderen ervan overtuigen iets te doen wat strijdig is met hun
eigen belangen.

• Overtuigend (9) en Competitief (10)
Zal in discussies gelijk willen krijgen en daardoor lang doorgaan met
discussiëren.

• Democratisch (1) en Zorgzaam (1)
Zal weinig rekening houden met meningen, belangen en gevoelens van
mensen.

Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de
Persoonlijkheidsvragenlijst OPQ32i welke door de heer Piet Hollander is
ingevuld en bevat de volgende onderdelen:

OPQ32 PERSOONLIJKHEIDSPROFIEL

DEFINITIES OPQ32 PERSOONLIJKHEIDSDIMENSIES

OPQ32 PERSOONLIJK RAPPORT

OPQ32 SIGNALEN RAPPORT

OPQ32 COMPETENTIERAPPORT

COMPETENTIEPROFIEL

VERANTWOORDING COMPETENTIES

Relaties met mensen

INVLOED

de heer Hollander is waarschijnlijk sterk geïnteresseerd in het verkopen
van zaken aan anderen en in het met anderen onderhandelen, hoewel hij
als het op leiding geven en verantwoordelijkheid nemen aankomt de
neiging heeft niet meer interesse dan anderen te tonen. Dit suggereert
dat de heer Hollander het waarschijnlijk leuker zou vinden om zaken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

Overtuigend

Leidinggevend

Direct

Onafhankelijk handelend



EI-vaardigheid

Potentiële

ontwikkelings

behoefte

Ruimte voor

ontwikkeling

Potentiële

Sterke

Zelf management

Zelf inzicht
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Persoonlijk Rapport

• Een rapportage meegeven aan de kandidaat

of medewerker?

Het Persoonlijk Rapport is speciaal ontwikkeld om

aan ‘ongetrainde’ kandidaten te geven. Het beschrijft

de resultaten op de verschillende onderdelen op een

relatief genuanceerde en persoonlijke wijze. In de

praktijk blijkt dat kandidaten het erg prettig vinden

om de resultaten te zien nadat ze een vragenlijst

hebben ingevuld.

Stress Rapport

• Waarom voelt de kandidaat zich gestrest in

een functie?

• Twijfel over stressbestendigheid van de kandidaat?

• Hoe gaat de kandidaat om met stress?

Het Stress Rapport geeft de gevoeligheid van de

kandidaat aan voor (mogelijke) stressfactoren in de

werksituatie. Ook laat het rapport zien op welke

wijze de kandidaat met stressvolle situaties omgaat.

Emotionele Intelligentie Rapport

• Wat zijn de sterke en zwakke punten in de

emotionele intelligentie van de kandidaat?

• Hoe kan de emotionele intelligentie van de

kandidaat worden ontwikkeld?

Het Emotionele Intelligentie Rapport geeft u een

beeld van de mate waarin iemand een aantal

emotionele vaardigheden ontwikkeld heeft. Het

rapport geeft tevens een aantal ontwikkeltips om

deze vaardigheden te verbeteren.

Individueel

Relaties met mensen

INVLOED

U ziet uzelf als iemand die er veel plezier in heeft ideeën aan anderen te
verkopen door middel van overreding en onderhandeling. U houdt ervan
een evenwicht te zoeken tussen zelf de leiding nemen en die rol door
anderen laten vervullen. Wat het uitdrukken van uw denkbeelden
aangaat, is het waarschijnlijk dat u zult zeggen wat u denkt, en bereid
bent kritiek op mensen uit te oefenen wanneer u dit opportuun acht. Het
is ook waarschijnlijk dat u bij uw mening blijft, zelfs als deze anders is dan
die van de meerderheid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Verandering en onzekerheid

3 Onvoorspelbare omgeving

5 Zware tijdsdruk

7 Gebrek aan duidelijke doelen

5 Bureaucratische structuren
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Effectiever leren! Rapport

• Welke leerstijlen passen bij de kandidaat?

• Hoe kan deze kandidaat zich op een effectievere

wijze nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken?

Het Effectiever leren! Rapport laat zien welke

leerstijlen goed en minder goed aansluiten bij de

persoonlijke voorkeuren van de kandidaat en

geeft vervolgens, afhankelijk van deze uitkomsten,

een sterkte-zwakte analyse op een viertal

leercompetenties. Aan de hand van deze resultaten

en ondersteund door concrete ontwikkeltips kan de

kandidaat zich richten op een effectievere wijze

van leren. 

Individueel

UW LEERVOORKEUREN

Op basis van uw antwoorden op de OPQ32 vindt u in onderstaande
schema’s een overzicht van uw leervoorkeuren.

Geringe

voorkeur

Gemiddelde

voorkeur

Sterke

voorkeur

Analytisch

Intuïtief

Geringe

voorkeur

Gemiddelde

voorkeur

Sterke

voorkeur

Actief

Observerend

Normgroep: Hoger opleidingsniveau
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Competentie Rapport

• In hoeverre draagt de persoonlijkheid van de

kandidaat bij aan de ontwikkelbaarheid van

een competentie?

• Hoe is de match tussen de belangrijke competenties

van de functie en die van de kandidaat?

• Wat zijn de sterke en zwakke competenties van

de kandidaat?

In het Competentie Rapport wordt de kandidaat in

termen van de relevante competenties beschreven.

Er wordt hierbij een vertaling gemaakt vanuit de OPQ

dimensies naar de SHL competenties. Het geeft een

ingang om met de kandidaat op gestructureerde wijze

de sterke en zwakke competenties door te nemen. Het

rapport kan voor selectiedoeleinden worden gebruikt

om de ‘match’ tussen de competenties van de

kandidaat en de belangrijke competenties voor de

functie in kaart te brengen.

Verkoopstijlen Rapport

• Op welke manier gaat de kandidaat een

verkoopsituatie aan?

• Welke stijl hanteert de kandidaat in het verkopen

en onderhandelen?

In het Verkoopstijlen Rapport worden de

persoonlijkheidskenmerken vertaald naar stijlen die de

kandidaat hanteert in verkoopsituaties. De rapportage

laat zien door middel van welke stijlen de kandidaat

zich in de meeste verkoopsituaties profileert.

Competenties en functioneren

Stenscores op de schalen van verkoopstijl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 De zelfverzekerde

2 De relatiebouwer

3 De aanpasser

7 De normdoorbreker

9 De enthousiast

5 De volhouder

10 De overwinnaar

3 De verstandelijke

3 De gewetensvolle

Mensen: Interpersoonlijk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Competentie

Interpersoonlijke sensititeit

Opbouwen en onderhouden van
relaties

score

1

6
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Management Competentie Rapport

• In welke managementvaardigheden is de kandidaat

sterk en in welke zwak?

• Welke managementstijl hanteert de kandidaat?

Het Management Competentie Rapport geeft

inzicht in de competenties op het gebied van

managementvaardigheden van de kandidaat. De

resultaten geven een handvat om (toekomstige)

managers te wijzen op aanwezige / minder aanwezige

competenties en ontwikkelmogelijkheden om te

groeien naar of binnen een managementpositie.

Competenties en functioneren

Management kwaliteiten

1 2 3 4 5Gebruikt zeer waarschijnlijk overtuigingskracht om anderen
te motiveren.

Is bereid om de leiding van een groep op zich te nemen, indien
nodig.

Betrekt anderen zeer weinig in het besluitvormingsproces.

Profileert zich goed en neemt een extraverte houding aan.

Leiderschap

√√

•

xx

√



Opties evalueren

Richting geven

Tot actie overgaan

Netwerken

Teamsamenhang behouden

Gefocust blijven

Druk weerstaan
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Rollen Rapport

• Hoe past de kandidaat in het (nieuwe) team?

• Op wat voor manier geeft de kandidaat leiding?

• Welke rol(len) vervult de kandidaat in een groep?

Het Rollen Rapport bestaat uit drie onderdelen:

groepsrollen, leiderschapsstijlen en medewerkersstijlen.

Het rapport geeft daarmee inzicht in de rol die de

persoon inneemt in een groep en de wijze waarop

hij/zij leiding geeft.

Team Impact - Selectie Rapport

• Hoe kunt u een effectief team samenstellen?

• Hoe beoordeelt u of een kandidaat over de juiste

teamcompetenties beschikt?

Het Team Impact - Selectie Rapport biedt een

sterkte-zwakte analyse van een kandidaat in het kader

van het werken binnen een team. Tevens kunt u aan

de hand van gestructureerde, competentiegerichte

interviewvragen in een gesprek de mogelijke bijdrage

van deze kandidaat aan een team verder onderzoeken.

Team Impact - Individuele Ontwikkeling
Rapport

• Hoe verbetert u via het gericht ontwikkelen van

de individuele prestaties, de prestaties van een

bestaand team?

• Hoe kunnen medewerkers zichzelf ontwikkelen

in het leveren van een effectievere bijdrage aan

het team?

Met het Team Impact - Individuele Ontwikkeling

Rapport kunnen medewerkers die, in welke context

dan ook, dienen samen te werken zelf meer inzicht

krijgen in hoe en op welke gebieden zij hun

persoonlijke bijdrage aan het team kunnen versterken.

Het rapport bevat specifieke en praktische

ontwikkeltips voor de terreinen die voor die ene

medewerker de meeste aandacht behoeven.

Organisatie / Team

*Dit punt behoeft verdere ontwikkeling. normgroep: Lager/middelbaar opleidingsniveau

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

Onwaarschijnlijk

Hoger opleidingsniveau

Soms Waarschijnlijk Medewerkersstijl

Zelfstandig medewerker

Uitwisselend medewerker

Samenwerkend medewerker

Informerende medewerker

Volgend medewerker

Processtadium
Vormen van

teamimpact

Beoorderling van de heer

Piet Hollander

Capabel

Zwak*

Capabel

Sterk

Sterk

Zwak*

Zwak*

Capabel

Creëren

Sturen

Bemensen

Opleveren

Mogelijkheden verkennen

Druk
weerstaan

Gefocust
blijven

Teamsamen-
hang

behouden

Netwerken Tot actie
overgaan

Richting
geven

Opties
evalueren

Mogelijkheden
verkennen
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Team Impact – Groepsontwikkeling Rapport

• Hoe beïnvloeden de kwaliteiten en ontwikkelpunten

van individuele teamleden de prestaties van het

team als geheel?

• Hoe effectief is het team in het leveren van

resultaten?

• Hoe kunt u het team effectiever aansturen op

zowel mens- als taakgericht werken?

Het Team Impact - Groepsontwikkeling Rapport is

speciaal bedoeld voor teammanagers en –leiders. In

één Team Impact profiel worden de profielen van de

individuele teamleden gecombineerd, waardoor u

voor het totale team ziet op welke gebieden

kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen. Dit rapport

bevat tevens ontwikkeltips voor het team en

praktische tips voor de teammanager/leider om de

teamontwikkeling te ondersteunen. 

Organisatie / Team

Advies voor de teamleider

• Denk aan een of meer mensen die u kent en waarvan u weet dat zij
goed zijn in het wegnemen van spanningen en het oplossen van
conflicten. Probeer te achterhalen waardoor deze mensen daar zo
effectief in zijn. Bedenk hoe u deze informatie kunt gebruiken om het
gedrag van uw eigen team in dergelijke situaties te sturen.

• Verzin manieren om op een evenwichtige manier informatie te geven
en te verzamelen. Hoe kunt u van meer mogelijkheden gebruikmaken
om de verstandhouding binnen het team te optimaliseren?
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Leadership Report

• Welke medewerkers beschikken over het potentieel

om als leider ook in de toekomst het succes van de

organisatie te kunnen waarborgen?

• Op welke wijze zal de kandidaat zich als leider

binnen de organisatie opstellen?

Het Leadership Report is een Engelstalig rapport*

en geeft inzicht in de 8 competenties, die volgens het

SHL Leadership Model kritisch zijn voor iemand die

een organisatie moet kunnen leiden. Daarnaast wordt

onderscheid gemaakt tussen een management

focus, gebaseerd op een transactionele stijl van

leidinggeven, en een leiderschapsfocus, gebaseerd

op een transformationele stijl van leidinggeven. Op

een viertal, voor een leider essentiële functiegebieden

(visie ontwikkelen, doelen uitdragen, steun krijgen en

succes boeken), wordt inzicht gegeven in de

voorkeursstijl van de persoon.

Gebruik van het OPQ Leadership Report is

voorbehouden aan diegenen die de hiervoor bestemde

workshop gevolgd hebben. Na het volgen van deze

workshop ontvangt u de Leadership software, zodat u

het Leadership Report kunt genereren.

* Binnenkort zal dit rapport ook in het Nederlands beschikbaar zijn.

Organisatie / Team

Management Focus vs. Leadership Focus

The four leadership functions of the SHL Corporate Leadership Model are each

comprised of a management (transactional) and leadership (transformational) factor.

The graphic below provides a high level summary of the results of your assessment by

contrasting the transactional focus and transformational focus.

Leader - Great leaders transform organisations

through innovation, drive, personal resilience and

entrepreneurial flair. However, their efforts may

be rendered less effective if they overlook

transactional aspects associated with effective

management.

Corporate Leader - Great leaders transform

organisations through innovation, drive, personal

resilience and entrepreneurial flair. Effective

execution of corporate leadership combines this

with the transactional managerial elements of

analysis, communication, interpersonal sensitivity

and structured implementation.

Specialist - Specialists who take pride in applying

and honing their expertise within a defined area

are important in any organisation. Such

individuals may feel uncomfortable at the

prospect of becoming generalists with more

wide–ranging responsibilities at the expense of

excellence in their own specialisation.

Manager - Individuals who combine technical

expertise with a clear transactional management

style are likely to be effective in driving

operational success in the here-and-now.

However, future success also depends on a

steady flow of innovation that leads to new

business propositions in response to evolving

markets.

Legend:

Management Focus
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