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Richtlijnen
Gebruik van de rapportage

De gegevens die opgenomen zijn in deze rapportage hebben een vertrouwelijk
en persoonlijk karakter. Dat betekent in de praktijk dat alleen mensen die
rechtstreeks medeverantwoordelijkheid dragen over de besluitvorming, formeel
inzagerecht hebben.

De kandidaat heeft het recht als eerste geïnformeerd te worden over de resultaten en
heeft recht op een exemplaar van deze rapportage. Natuurlijk mag de kandidaat vanuit
eigen initiatief beslissen meerdere mensen binnen de organisatie te informeren.

Aan het rapport ligt een onderzoeksvraag ten grondslag. Dat betekent dat de resultaten
zich specifiek richten op die vraag. Deze rapportage heeft geen algemene geldigheid en
is daarom niet zonder meer voor andere doeleinden te gebruiken.

Wij vragen u zorgvuldig om te gaan met de verkregen informatie. De houdbaarheid van
deze informatie is, gezien het feit dat mensen en hun omgevingen in beweging zijn,
gelimiteerd. Na een periode van een jaar is dan ook grote voorzichtigheid geboden bij
de interpretatie van de testresultaten.
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Opbouw testresultaten
In dit rapport worden alle competentiescores weergegeven op een schaal van 1 tot en
met 9. Achter deze scoreopbouw gaat de Normaalverdeling schuil (ook wel de Gauss
verdeling genoemd).

De gegeven antwoorden krijgen betekenis doordat deze vergeleken worden met de
antwoorden van een grote groep relevante anderen/ gelijkgestemden (hetzelfde
opleidingsniveau, geslacht). Deze groep wordt de normgroep genoemd en volgt de
verdeling zoals in het figuur weergegeven.

Het absolute gemiddelde van de normgroep ligt op 5. Scores van 4 of 6 liggen tegen het
gemiddelde aan (respectievelijk aan de onderzijde en aan de bovenzijde). 54% van alle
scores van respondenten binnen een bepaalde normgroep liggen in dit gebied. Scores in
de lagere gebieden of in de hogere gebieden komen in de normgroep minder vaak voor
(zie percentages).

De scores op deze schaal zijn globaal als volgt gedefinieerd:
Score 1 = Zeer laag
Score 2 = Laag
Score 3 = Beneden het gemiddelde
Score 4 = Laag gemiddeld
Score 5 = Gemiddeld
Score 6 = Ruim gemiddeld
Score 7 = Boven het gemiddelde
Score 8 = Hoog
Score 9 = Zeer hoog
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Opbouw testresultaten

In vergelijking met relevante anderen kan dus een uitspraak gedaan worden of de
competentiescores relatief hoog of laag zijn.

De scores zijn een indicatie van de natuurlijke neigingen of talenten om bepaalde
gedragingen te vertonen, op grond van persoonlijkheidskenmerken. Naast talenten
heeft de omgeving, samen met aanwezige kennis, houding, ervaring en inzicht
eveneens invloed op feitelijk gedrag.

Theoretisch uitgangspunt competentie

Een gangbare definitie van het begrip competentie luidt “het verworven vermogen om
een bepaalde taak of rol adequaat uit te voeren” (R.Roe, 2002). In die benadering is een
competentie samengesteld uit de rol (situationele component) en adequaatheid
(effectiviteit component). Dus een competentie is gekoppeld aan een cruciale situatie en
een norm voor effectief functioneren. Een competente medewerker is in staat een
bepaalde taak in een specifieke situatie te vervullen; anders gezegd: elke situatie kan
om een andere taakuitvoering vragen om effectief te zijn.
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Thema's

Intellectuele Competenties

Competenties Score

Algemeen intelligentie niveau

Deze score is een uitdrukking van de intelligentie van een kandidaat in vergelijking tot
een voor hem/haar relevante normgroep (opleidingsniveau, leeftijd, geslacht).

Analytisch denken

De snelheid en het gemak waarmee men verbanden legt op abstract niveau. Het
vermogen om grotere gehelen te begrijpen door de relatie tussen verschillende
factoren te doorzien. Het vermogen tot abstract-analytisch denken.

Cijfermatig inzicht

Cijfermatige vraagstukken kunnen oplossen middels analyseren, combineren en
deduceren.

Conceptueel denken

Breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door ze in een meer
omvattend of abstracter begrippenkader te plaatsen.

Probleemanalyse

De snelheid en het gemak waarmee men oorzaak en gevolg herkent, tot de kern van
een probleem doordringt en in staat is op basis daarvan oplossingen uit te denken. De
snelheid en het gemak waarmee men probleemsituaties op basis van logisch redeneren
ontrafelt. Het vermogen tot deductief denken.

Rekenvaardigheid

Zowel vlot als nauwkeurig met cijfers kunnen omgaan. In getallen kunnen denken. Oog
hebben voor cijfers.

Verbaal redeneren

Vermogen tot het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie.
Het vermogen tot logisch redeneren aan de hand van abstracte begrippen.
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Impact

Competenties Score

Beïnvloeden van omgeving

Richting en sturing geven aan mensen in de omgeving, zonder dat er sprake is van een
geformaliseerde gezagsverhouding, op grond van een vertrouwenwekkende en
overtuigende indruk en houding.

Besluitvaardigheid

Trefzeker en naargelang de vereisten zowel vlot als zorgvuldig nemen van beslissingen.
Nemen van beslissingen ook wanneer belangrijke informatie ontbreekt of onvolledig is.
Kwalitatief goede beslissingen nemen, gebaseerd op een mix van analyse, wijsheid,
ervaring, intuïtie en oordeelsvorming.

Durf

Tegen (sociale) verwachtingspatronen in actie(s) ondernemen, waartoe een bepaalde
stoutmoedigheid of moed behoort.

Natuurlijk overwicht op anderen

Overtuigt anderen op voorhand door zijn/haar manier van optreden.

Onafhankelijkheid

Staan voor de eigen opvatting en principes en bereid zijn anderen met macht of invloed
hiermee te confronteren. Een minderheidsstandpunt in durven nemen. Een oordeel
uitspreken of acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan
op een verlangen om anderen een plezier te doen. Bereidheid de enige voorvechter
van een handelwijze of idee te zijn.

Stressbestendigheid

Kunnen verwerken van spanningen in de werksituatie. Effectief blijven presteren in het
werk onder tijdsdruk, bij onvoldoende middelen, bij tegenslag, teleurstelling of
tegenspel.
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Leiderschap / Management

Competenties Score

Coachen

Ondersteuning, waardering en erkenning geven aan medewerkers. Ze begeleiden en
helpen op basis van een juiste inschatting van wat ieder afzonderlijk nodig heeft.
Opdrachten geven die medewerkers in de gelegenheid stellen zich verder te
bekwamen. Feedback geven die medewerkers helpt bij het vergroten van hun
competenties.

Crisis managen

Energiek en krachtig ingrijpen bij calamiteiten. Het roer drastisch omgooien. Geen
consideratie voor heilige huisjes tonen. Doen en laten doen wat gedaan moet worden
om de situatie te redden.

Delegeren

In staat zijn als leidinggevende ook belangrijke aspecten van de eigen
verantwoordelijkheid door anderen te laten verrichten. Eigen beslissingsbevoegdheden
en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers.

Helikopterview

Overzicht houden over complexe structuren. De grote lijnen en voornaamste
dwarsverbanden in beeld hebben en in beeld houden. Door de bomen het bos blijven
zien.

Strategisch denken

Het vermogen over langere termijn te denken, zich te richten op de toekomst, daarin
doelen te formuleren en te zorgen dat alles in de richting van deze doelen gaat.

Voortgangsbewaking

Het opstellen en uitvoeren van procedures om de voortgang van processen, taken of
activiteiten van medewerkers alsmede de voortgang van eigen functieactiviteiten en
verantwoordelijkheden te bewaken en te controleren.
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Resultaatgerichtheid

Competenties Score

Doorzettingsvermogen

De activiteit gedurende een langere periode op één doel kunnen richten. Niet opgeven
bij weerstanden of tegenslagen.

Initiatief

Uit eigen beweging mogelijkheden onderzoeken of uitproberen. Kansen signaleren en
ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan af te wachten tot anderen het
voortouw nemen. Zelfstartende habitus.

Oordeelsvorming

Gegevens en mogelijk handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar
afwegen en tot realistische beoordelingen komen.

Prestatiemotivatie

Gedrag dat getuigt van het stellen van hoge eisen aan eigen werk. Laten zien niet
tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie.

Resultaatgerichtheid

Acties en beslissingen richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.
Gestelde doelen scherp en helder voor ogen houden. Vastbesloten en effectief
toewerken naar aanwijsbare resultaten.

Vasthoudendheid

Bij een bepaald actieplan of bepaalde opvatting blijven totdat het beoogde doel bereikt
is of ophoudt redelijkerwijze bereikbaar te zijn.

Zakelijk denken

Het vermogen tot denken met betrekking tot zakelijke aangelegenheden.
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Samenwerken/ Contact

Competenties Score

Conflicthantering

Vaardigheid in hanteren van conflicten; conflicten niet laten escaleren. Conflicten niet
uit de weg gaan, maar aangrijpen als kansen om tot win-win situaties te komen.

Empathie/inlevingsvermogen

In het contact laten merken de gevoelens, houding en motivatie van anderen te
onderkennen en daarvoor open te staan. De eigen invloed op anderen begrijpen en er
rekening mee houden. Inleving in andere personen, interpersoonlijke relaties en
groepen.

Flexibiliteit

Schijnbaar tegengesteld gedrag kunnen combineren of afwisselen naargelang de eisen
van de situatie. Als zich problemen of kansen voordoen, de eigen gedragsstijl meer of
minder radicaal veranderen teneinde een gesteld doel te bereiken.

Klantgerichtheid

Onderzoeken van wensen en behoeften van de (interne of externe) klant/ gebruiker/
afnemer en hiernaar handelen. De klant centraal stellen zonder het zakelijk
eigenbelang te kort te doen.

Persoonlijk contact

Contacten van meer diepgaande en persoonlijke aard kunnen leggen en onderhouden.

Samenwerken

Samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel. Kunnen
omgaan met anderen in een arbeidsverband. Het gezamenlijk resultaat op de eerste
plaats stellen en je daarvoor naar beste kunnen inzetten. Zich onder collega’s
kameraadschappelijk opstellen en veel voor de collega’s over hebben.

Tact

In moeilijke en/of spanningsvolle situaties kunnen optreden en met mensen omgaan,
zonder daarbij weerstanden op te wekken.
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Communicatiestijl
Inleiding

De communicatie tussen mensen kan door twee kenmerken worden getypeerd, namelijk
sturing en inhoud.

Sturing gaat over de natuurlijke voorkeur om in communicatie met anderen meer de
leiding te nemen, te sturen dan wel meer af te wachten, te volgen.
Inhoud gaat over de voorkeur om op een meer feitelijke, zakelijke manier contact te
hebben dan wel op een meer persoonlijke, familiaire manier.

Het combineren van deze twee kenmerken geeft een typologie van vier communicatie
stijlen. Iedereen maakt gebruik van alle vier deze stijlen, maar de ene stijl ligt dichterbij,
kost minder energie en geniet daarom de voorkeur boven de andere.   

Bij hogere scores kost het weinig moeite om de eigenschappen die bij deze stijl horen te
laten zien, bij lagere scores genieten deze eigenschappen minder voorkeur en kost het
meer moeite om deze eigenschappen te vertonen.

Het resultaat wordt weergegeven in een score van 1 tot en met 9 per communicatiestijl.
In totaal worden 20 punten verdeeld over de vier stijlen. Een enkele keer leidt afronding
tot een totaal van 19 of 21 punten.
De scores laten zien in welke mate de verschillende communicatiestijlen ten opzichte
van elkaar aanwezig zijn in een persoon.
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Communicatiestijl

Communicatiestijl Score Algemene omschrijving

Expressief 4

Iemand met een expressieve stijl schept leven in de brouwerij,
neemt initiatief in contact, is welbespraakt en vlot in omgang. Is
impulsief, vaak met veel zaken tegelijk bezig, snel geraakt,
spontaan, uit emoties, praat graag. Is veel aan het woord, deelt
graag ideeën met anderen.

Directief 7
Iemand met een directieve stijl neemt actief het heft in handen. Is
open, direct en zakelijk in het contact, gaat de confrontatie aan.
Ziet risico's als een uitdaging. Laat weinig persoonlijke gevoelens
blijken.

Reflexief 6
Iemand met een reflexieve stijl maakt in de omgang een
weloverwogen en systematische indruk. Is rustig, bescheiden en
serieus, toont weinig emotie in het contact. Zoekt structuur,
zekerheid en neemt tijd voor observaties en analyses.

Coöperatief 3
Iemand met een coöperatieve stijl is tegemoetkomend en
welwillend; is prettig in de omgang en in de samenwerking. Geeft
graag raad en steun aan anderen. Kan zich in anderen verplaatsen.
Besteedt aandacht aan een goede onderlinge sfeer.
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Overzicht kwaliteiten bij communicatiestijlen
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Karakterprofiel
Inleiding

Het karakterprofiel meet persoonseigenschappen die bij iedereen, in meer of mindere
mate, terug te vinden zijn. Deze eigenschappen zijn verdeeld over acht gedragsstijlen,
die tezamen een beeld geven van natuurlijke voorkeuren en daarmee van kwaliteiten,
valkuilen, behoeften, uitdagingen en drijfveren.

Het resultaat wordt weergegeven in een score van 1 tot en met 9 per gedragsstijl. In
totaal worden 40 punten verdeeld over de acht gedragsstijlen. Een enkele keer leidt
afronding tot een totaal van 2 punten meer of minder.
De scores laten zien in welke mate de verschillende gedragsstijlen ten opzichte van
elkaar aanwezig zijn in een persoon.
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Karakterprofiel

Gedragsstijl Score Algemene omschrijving

Pionier 6 Avontuurlijk, vindingrijk, onconventioneel, impulsief, origineel,
ondernemend, openstaan voor het onbekende, initiatiefrijk.

Netwerker 1
Extravert, charmant, extern gericht, optimistisch, welbespraakt,
enthousiast, fantasievol, ongedisciplineerd, contactgericht,
communiceren.

Presteerder 6 Actiegericht, ambitieus, energiek, competitief, gedreven, krachtig,
pragmatisch, prestatiegericht, zelfverzekerd.

Strateeg 6 Duidelijk, koersbepalend, onafhankelijk, ongevoelig, toekomstgericht,
visionair, maakt beleid.

Verankeraar 3 Gestructureerd, gedegen, gedisciplineerd, ordelijk, serieus,
perfectionistisch, controlerend, principieel, behoudend.

Analyticus 7 Weloverwogen, geconcentreerd, onderzoekend, logisch denken,
objectief, verstandig, geïnformeerd, kritisch, afstand bewaren.

Bemiddelaar 5 Aangepast, bemiddelaar, diplomatiek, vredestichter, verdraagzaam,
onpartijdig, ontvankelijk, versterkt teamgeest, verbonden.

Helper 6 Betrokken, geduldig, luisteren, begripvol, zorgzaam, inlevend,
hulpvaardig, attent, afhankelijk, vriendelijk.
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Overzicht van kwaliteiten bij gedragsstijlen
 

 

  

 

 


