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Richtlijnen
Gebruik van de rapportage

In dit rapport staan de resultaten van twee vragenlijsten: Interactiestijl en
Karakterprofiel. De resultaten in dit rapport zijn persoonlijk en vertrouwelijk en niet
gericht op een specifieke onderzoeksvraag. Het onderdeel Beschrijving is opgebouwd uit
teksten die op basis van de scores op beide vragenlijsten zijn geselecteerd. Deze
teksten hebben een beschrijvend karakter en duiden het “natuurlijke gedrag” van de
kandidaat. Hierbij wordt het talent-perspectief gehanteerd; de nadruk ligt op de
kwaliteiten en talenten van de kandidaat in relatie tot een aantal thema’s.

Beide vragenlijsten, waar de resultaten en beschrijving uit voort komen, zijn ipsatief. Dit
betekent dat de resultaten aangeven in welke mate verschillende eigenschappen ten
opzichte van elkaar aanwezig zijn in een persoon. De beschrijving hoeft daarom niet
altijd van toepassing te zijn op resultaten van dezelfde kandidaat op andere
persoonlijkheidsmetingen. Het gebruik van deze beschrijving bij normatieve metingen
(waarbij de kandidaat vergeleken wordt met een normgroep) is om die reden niet
gerechtvaardigd.

Wij vragen u zorgvuldig om te gaan met deze informatie. De houdbaarheid van de
resultaten ligt, afhankelijk van het gebruiksdoel en leeftijd van de kandidaat, tussen de
één en twee jaar. Gebruik na deze periode doet onvoldoende recht aan het feit dat
mensen en hun omgeving in beweging zijn.

In algemene zin geldt bij het inzetten van psychologisch onderzoeksmethoden het
volgende:

- de resultaten dienen met zorgvuldigheid te worden behandeld en inzage is
voorbehouden aan degenen die direct bij de psychologische screening betrokken zijn;

- de kandidaat heeft het recht als eerste geïnformeerd te worden over de resultaten, de
onderzoeksvraag die ten grondslag ligt aan de rapportage en over de wijze waarop de
rapportage gebruikt wordt;

- het rapport mag niet aangeboden worden ter inzage aan derden, mits de kandidaat
hiervoor toestemming geeft; natuurlijk mag de kandidaat vanuit eigen initiatief anderen
informeren.
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Communicatiestijl
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 leidt tot vier communicatie stijlen. Iedereen
maakt gebruik van alle vier deze stijlen in de communicatie, maar een of twee stijlen
hebben een voorkeur. Deze voorkeur wordt aangeduid door de hogere scores. Het
toepassen van de voorkeurstijlen gaat gemakkelijker af en kost minder energie. Het
toepassen van de stijlen waarvoor men van nature een minder sterke voorkeur heeft,
kost meer energie. Deze stijlen worden aangeduid door de lagere scores.  

De hogere scores geven aan waar de kwaliteiten van een persoon liggen. Een (zeer)
hoge score kan echter ook duiden op een valkuil. Bij de valkuilen en bij de lagere scores
liggen ontwikkelmogelijkheden. 

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 2

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 5
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 7
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
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.

De hogere scores geven aan waar de kwaliteiten van een persoon liggen. Een (zeer)
hoge score kan echter ook duiden op een valkuil. Bij de valkuilen en bij de lagere scores
liggen ontwikkelmogelijkheden. 
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Karakterprofiel

Gedragsstijl Score Algemene omschrijving

Pionier 4 Avontuurlijk, vindingrijk, onconventioneel, impulsief, origineel,
ondernemend, openstaan voor het onbekende, initiatiefrijk.

Netwerker 6
Extravert, charmant, extern gericht, optimistisch, welbespraakt,
enthousiast, fantasievol, ongedisciplineerd, contactgericht,
communiceren.

Presteerder 2 Actiegericht, ambitieus, energiek, competitief, gedreven, krachtig,
pragmatisch, prestatiegericht, zelfverzekerd.

Strateeg 5 Duidelijk, koersbepalend, onafhankelijk, ongevoelig, toekomstgericht,
visionair, maakt beleid.

Verankeraar 4 Gestructureerd, gedegen, gedisciplineerd, ordelijk, serieus,
perfectionistisch, controlerend, principieel, behoudend.

Analyticus 4 Weloverwogen, geconcentreerd, onderzoekend, logisch denken,
objectief, verstandig, geïnformeerd, kritisch, afstand bewaren.

Bemiddelaar 6 Aangepast, bemiddelaar, diplomatiek, vredestichter, verdraagzaam,
onpartijdig, ontvankelijk, versterkt teamgeest, verbonden.

Helper 9 Betrokken, geduldig, luisteren, begripvol, zorgzaam, inlevend,
hulpvaardig, attent, afhankelijk, vriendelijk.
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Overzicht van kwaliteiten bij gedragsstijlen
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Karakterschets
Wat u vooral tekent is uw positieve aandacht voor het welzijn van anderen. U bent
betrokken, behulpzaam, attent en geduldig naar anderen toe. Uw houding is er een van
zorgzaamheid en toewijding. U bent laagdrempelig, benaderbaar, u heeft een luisterend
oor, toont begrip, bent empathisch. Men zal zelden tevergeefs een beroep op u doen. U
voelt zich er goed bij als u anderen positief kunt bijstaan. U bent een opgewekt en
zorgzaam persoon die anderen altijd weet op te beuren.

Verder is kenmerkend uw rol als bindende factor in een groep. U zoekt de cohesie in het
team, u weet individuele verschillen te overbruggen en mensen aan te zetten tot
samenwerking. U heeft een goed oog voor gemeenschappelijkheid en eendracht en u
streeft naar verbondenheid. U bent geïnteresseerd in het wel en wee van mensen en u
bent loyaal jegens de groep waar u deel van uitmaakt. U streeft er actief naar om een
goede sfeer te handhaven. U zet zich volledig en zonder voorbehoud in voor de
belangen van uw directe omgeving. U betrekt mensen bij teamactiviteiten waardoor ze
zich snel welkom voelen.

Daarnaast is herkenbaar uw aandacht voor het verwerven, uitbreiden en benutten van
een sociaal netwerk. U neemt over het algemeen moeiteloos initiatief tot contact, u bent
contactueel ongedwongen, innemend en spraakzaam. In uw optreden en presentatie
bent u omgevingsbewust en geanimeerd. Het liefst speelt u heel flexibel in op
klantvragen. U weet altijd wel een mogelijkheid te bedenken om aan verwachtingen te
kunnen voldoen. U bent meer gericht op de relatie dan op de inhoud.

Opmerkelijk daarbij is: U bent liefst goed voorbereid wanneer u nieuwe mensen
ontmoet. U benadert klanten het liefst vrijblijvend. Het is belangrijk voor u echt iets voor
een klant te kunnen betekenen. In contact met relaties laat u niet snel het achterste van
uw tong zien. U staat open voor externe relaties en stelt zich vooral luisterend op. U
bent oprecht geinteresseerd in het wel en wee uw gesprekspartner(s).
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Communicatiestijl
Uw communicatiestijl heeft een vriendelijk en meegaand karakter. Uw optreden is vaak
inschikkelijk en tegemoetkomend. U bent toegankelijk, een goed luisteraar en
meegaand in uw commentaar. U bent niet veeleisend wat betreft de mensen om u heen.
Met uw opgewekte stemming weet u mensen bij elkaar te brengen. Met uw positieve
instelling weet u het anderen altijd wel naar de zin te maken. U kunt wel eens genieten
van binnenpretjes.

Daarnaast bent u in eerste instantie vaak afwachtend. U stelt zich open voor wat
anderen te vertellen hebben en neemt dat kritisch op. U laat zich veelal alleen horen
wanneer u het gevoel heeft daadwerkelijk iets te kunnen toevoegen. U laat zich niet snel
uit over zaken die ver van u af liggen. U hebt snel in de gaten welke ideeën niet reeel
zijn. Over wat u emotioneel bezighoudt laat u zich niet snel uit, waardoor u niet altijd
even makkelijk te doorgronden bent. In de dialoog met klanten laat U het initiatief graag
aan uw gesprekspartner en probeert u vooral een serieus toehoorder te zijn. U denkt
graag op conceptueel niveau mee. De uitwerking op detailniveau vindt u minder
interessant. Als het u te complex wordt houdt u zich liever wat op de vlakte.
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Realiseren
We hebben allemaal onze manieren om invloed op onze omgeving uit te oefenen. Dit is
een combinatie van een bepaalde stijl van aanpak en manieren om anderen voor ons te
winnen.

U bent in staat om dingen voor elkaar te krijgen door:

- anderen zaken uit handen te nemen zodat ze zich niet overal mee bezig hoeven te
houden
- mensen bijeen te brengen en verschillen te overbruggen
- nieuwe methoden en technieken te ontwikkelen

U weet mensen mee te krijgen door:

- ze actief te betrekken en blijk te geven van uw waardering voor hun inzet

De stijl die het waard is om verder te ontwikkelen:

- doelstellingen harder te formuleren

Daarbij zou u eens kunnen proberen:

- meer op de voorgrond te treden en zich veeleisender op te stellen
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Samenwerken
Een samenwerkingsverband is een verzameling van individuen die gezamenlijke doelen
nastreven. De inbreng van eenieder in zo'n verband kan nogal verschillen. Afgaande op
uw profiel is uw ideale rol in een samenwerkingsverband de volgende:

U vindt het vooral prettig om iets voor anderen te kunnen doen. U neemt niet heel snel
het voortouw op inhoudelijk of zakelijk vlak. U biedt echter graag uw diensten aan in de
uitvoering, of als anderen ergens niet uitkomen. In de groep speelt u geen heel
opvallende rol, maar u bent wel degene waar anderen altijd op kunnen terugvallen. U
bent geduldig en staat voor iedereen open. Dankzij uw inbreng worden anderen ontlast,
en kunnen ze zich meer toeleggen op hun basistaken.

Een rol waar u zich ook prima in thuis voelt is de volgende:

U streeft er naar partijen bij elkaar te brengen en te houden. U heeft een sterk gevoel
voor rechtvaardigheid en u streeft naar een werkomgeving waarin er respect is voor
elkaars inbreng. U weet wat er speelt in de groep, komt op voor de belangen van
anderen en draagt daarmee bij aan de balans tussen zakelijkheid en menselijkheid.
Inhoudelijk houdt u zich veelal op de vlakte maar u neemt stelling wanneer de grenzen
van het betamelijke overschreden worden. U bent de smeerolie in de groep die de
eendracht benadrukt en bemiddelt bij tegenstellingen.

Er zijn natuurlijk ook rollen/stijlen waar u zich minder prettig in voelt. Meestal zijn er wel
teamleden die zich daar juist gemakkelijker in kunnen bewegen. Vanwege verschillen in
stijlen en aanpak kan het in eerste instantie even zoeken zijn naar een prettige
werkverdeling. Het is echter goed om u te realiseren dat uw kwaliteiten complementair
zijn en dat u elkaar dus goed kunt aanvullen.

Het is misschien niet altijd even makkelijk om een prettige werkbalans te vinden met
drammers, mensen die blind op hun doel afstormen zonder rekening te houden met hun
omgeving. Voor hen lijkt alleen meetbaar resultaat te tellen waardoor u continu het
gevoel heeft verantwoording te moeten afleggen. Het is echter juist de
resultaatgerichtheid van mensen in een dergelijke rol die de voortgang garandeerd. Ze
zorgen er voor dat mensen scherp blijven en niet afdwalen.
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Controle en beheer
Hoewel het voor de meeste rollen en taken niet de belangrijkste activiteiten zijn, zijn
beheerstaken als het registreren, documenteren en administreren van gegevens van
belang om het overzicht vast te houden en orde aan te brengen.

Motivatie ten opzichte van beheertaken

U wordt niet graag in uw vrijheid beperkt door strakke voorschriften. U vindt het prima
dat mensen ook de nadruk leggen op het handhaven van de regels, maar ze moeten ook
begrip hebben voor het feit dat prioriteiten soms elders liggen. U zoekt liefst zelf het
moment waarop u er eens voor gaat zitten om zaken even af te werken.

Houding ten opzichte van beheertaken

Een zekeren mate van orde en overzicht in uw werkzaamheden zijn belangrijk voor u. U
neemt dan ook regelmatig de tijd om de zaken even goed te structureren. U bent
planmatig ingesteld maar het kost u weinig moeite om van uw voornemens af te wijken
wanneer mensen een beroep op u doen.

Beheertaken en uitvoering

Meer routinematige klussen als het bijhouden van uw administratie, documenteren en
het archiveren van stukken zijn voor u onlosmakelijk verbonden met andere activiteiten.
Ze bieden op zichzelf weinig uitdaging, maar het hoort er gewoon bij. Hoewel u,
wanneer andere zaken veel aandacht vragen, best wel eens wat achterstand kunt
oplopen, weet u over het algemeen wel de ruimte vinden om ook dit soort klussen naar
behoren uit te voeren.


