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INTRODUCTIE
Verantwoording
Dit Resultatenoverzicht is een weergave van alle met behulp van het Integraal PersoonlijkheidsProfiel
gemeten gedrags- en persoonskenmerken.
De uitkomsten dienen ter ondersteuning bij de besluitvorming over de benoeming in een bepaalde
rol of functie of het verkrijgen van inzicht in de talenten en de ontwikkelingsruimte van de kandidaat.
Naast de scores worden tevens de definities van de gemeten gedrags- en persoonskenmerken
weergegeven. Deze uitkomsten vormen de grondslag voor de tekst van de Conclusie+Aanbeveling.
Deze wordt pas naar de opdrachtgever verstuurd wanneer de kandidaat geen gebruik heeft gemaakt
van het formele recht om verzending tegen te gaan.

Validiteit
Bij de ontwikkeling van het Integraal PersoonlijkheidsProfiel zijn met regelmaat onderzoeken
uitgevoerd in het kader van validiteit, discriminerend vermogen en betrouwbaarheid. De resultaten
van deze onderzoeken liggen binnen de door de wetenschap gestelde normen.
Omdat mensen zich kunnen ontwikkelen is de geldigheidsduur van deze uitkomsten tot twee jaar na
datum van afname. De Conclusie+Aanbeveling is toegeschreven naar kenmerken en eisen van een
specifieke functie of vraagstelling. Gebruik in een andere dan de oorspronkelijke context kan tot
misverstanden en interpretatiefouten leiden.

Onderdelen
Dit onderzoeksrapport is gebaseerd op de resultaten van een tweetal onderdelen.
1. Capaciteitenonderzoek
2. PersoonlijkheidsOnderzoek
De subjectief verkregen informatie bij een eventueel interview met de kandidaat heeft geen invloed
op de conclusies van het rapport.

Aansprakelijkheid
Het Nederlands Instituut voor Persoonlijkheidsonderzoek het NIVP is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor de beslissingen of gevolgen daarvan die op basis van dit rapport worden
genomen.
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TOELICHTING
Scores
In het hoofdstuk Scores en definities zult u regelmatig in de score balk een of twee verticale streepjes
tegenkomen. Hierna volgt een nadere uitleg op de betekenis van die streepjes.
Zoals u in het hoofdstuk normering kunt lezen wordt gebruik gemaakt van een tweetal schalen. Ten
eerste een 11-punts Normaalverdeling en ten tweede een 5-punts Normaalverdeling. Bij deze manier
van meten wordt er met 3 zones gewerkt.
Bij de 11-puntsschaal is dat:
•
Bij een score van 0 – 3 is het gedrag significant laag ontwikkeld in vergelijking tot de
doelgroep.
•
Bij een score van 4 – 6 is het gedrag in dezelfde mate ontwikkeld als bij de meeste mensen
binnen de doelgroep. Dit wordt ook wel gemiddeld genoemd.
•
Bij een score van 7 – 10 is het gedrag significant hoog ontwikkeld in vergelijking tot de
doelgroep.
Wanneer u in een willekeurige scorebalk 2 streepjes ziet staan, een tussen de 3 - 4 en de ander tussen
de 6 - 7, dan is het in een oogopslag duidelijk in welke van de 3 hierboven genoemde zones u scoort.
Op deze manier kunt u zien hoe uw gedrag zich verhoudt tot de mensen binnen de doelgroep.
Wanneer er van een 5-puntsschaal gebruikt gemaakt wordt, geldt hetzelfde:
•
Bij een score van 1 – 2 is het gedrag significant laag ontwikkeld gedrag in vergelijking tot de
doelgroep.
•
Bij een score van 3 is het gedrag in dezelfde mate ontwikkeld als bij de meeste mensen
binnen de doelgroep. Dit wordt ook wel gemiddeld genoemd.
•
Bij een score van 4 – 5 is het gedrag significant hoog ontwikkeld in vergelijking tot de
doelgroep.
Omdat het over het algemeen bij gebruik van een 5-puntsschaal direct duidelijk is in welke zone
iemand scoort, is hier geen gebruik gemaakt van de verticale streepjes.
Er zijn een paar uitzonderingen:
Binnen het hoofdstuk Sociale vaardigheid staat het verticale streepje in paragraaf 2. Openheid bij de
Aspecten Exposure, Feedback en in paragraaf 4. Sociaal gedrag tussen de 4 - 5. Hier betekent het
dat er alleen sprake is van bepaald gedrag wanneer de score groter is dan 4.
Binnen het Hoofdstuk Dominantie en assertiviteit wordt in paragraaf 2 Overlevingsstrategieën
gebruik gemaakt van 2 verticale streepjes, tussen de 3 - 4 en de 6 - 7.
Wanneer u score tussen de 0 – 3 ligt is het aan de linkerkant vermelde gedrag van toepassing en
wanneer u score tussen de 7 – 10 ligt het aan de rechterkant vermelde gedrag. Wanneer uw score
tussen de 4 – 6 ligt is geen van beide gedragingen ontwikkeld.
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Tot slot wordt er gebruik gemaakt van een %-schaal. Hier kan de score liggen tussen de -100% en de
+100%. Uw score wordt weergegeven door een percentage dat in een van de blokjes van de score
balk wordt vermeld.
In het hoofdstuk Sociale vaardigheid treft u deze schaal aan in paragraaf 5. Overige beïnvloeders bij
het aspect Sociale vaardigheid. Het streepje staat hier bij de 0%, dat betekent dat er gekeken gaat
worden in hoeverre uw score afwijkt van de 0%.
In het hoofdstuk Werkwijze treft u deze schaal eveneens aan in paragraaf 1. Voorbereiding bij het
aspect Zekerheid. Het streepje staat hier eveneens bij de 0% en dat betekent dat er ook hier
gekeken wordt in hoeverre uw score afwijkt van de 0%.
In het hoofdstuk Ambitie wordt in paragraaf 3. Dominante drijfveren dezelfde schaal gebruikt alleen
staat het streepje hier bij de 20%. Dat betekent dat er gekeken wordt wat de afwijking van uw score
ten opzichte van de 20% betekent.

Kleuren Rood, Geel en Groen
Er wordt binnen het Integraal PersoonlijkheidsProfiel gebruik gemaakt van een 3-tal
gedragstyperingen, te weten Dominant, Inhoud gerelateerd en Sociaal gedrag. Deze 3 typen gedrag
hebben ieder hun eigen kleur, respectievelijk Rood, Geel en Groen.
In het hoofdstuk Consistentie wordt gemeten in hoeverre u gedrag afhankelijk van externe prikkels
kan fluctueren. Omdat de 3 typen gedrag echter afzonderlijk van elkaar kunnen fluctueren, is het
gewenst om te weten welk gedrag van u in welke mate kan fluctueren.
Om een duidelijk beeld te krijgen wat dat voor u persoonlijk betekent, zijn er rood, geel of groen
gekleurde bolletjes geplaats bij het merendeel van de gemeten gedragskenmerken. Op deze manier
kunt u nagaan welk gedrag bij u kan fluctueren. Dit onderdeel wordt ook in de Naslagtekst
uitgebreid verder toegelicht.
Er zijn een aantal persoonlijkheidskenmerken die je niet in een van deze drie typeringen kunt
onderbrengen. Wanneer daar sprake van is, is er geen gekleurd bolletje geplaatst. Voorbeelden
hiervan zijn:
•
Non-conformisme
•
Veranderingsvermogen
•
Omgevingsafhankelijkheid
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CONCLUSIE+AANBEVELING
De heer Willekeur heeft op verzoek van de heer Persoon van Bedrijf te Amsterdam
een PersoonlijkheidsOnderzoek ondergaan.
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in enerzijds zijn kerncompetenties
en valkuilen en in zijn ontwikkelingspotentieel anderzijds.
Voor zijn loopbaan wordt verwezen naar zijn curriculum vitae.
Onderstaand treft u een overzicht aan van zijn belangrijkste kerncompetenties en
valkuilen evenals een toelichting daarop.

Kerncompetenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De heer Willekeur is van nature een zeer open persoonlijkheid en hij
ontwikkelt zich tot een sociaal vaardige man wanneer hij zich voldoende
vertrouwd voelt bij zijn gesprekspartner.
Wanneer hij positief geprikkeld wordt of iets belangrijk voor hem is, kan zijn
dominante en inhoudelijke gedrag zich sterk gaan ontwikkelen.
Hij heeft in sterke mate de behoefte om ‘in control’ te willen zijn en heeft de
regie het liefst in eigen hand.
Hij is een zeer competitieve man en verlies is voor hem geen optie.
Wanneer hij zijn doelen niet weet te realiseren, kiest hij de dialoog en zal hij
trachten de beide partijen door middel van het consensusmodel tot elkaar te
brengen.
Hij laat zich door structurele tegenslag niet uit het veld slaan en bezit een
sterk ontwikkeld recuperatievermogen.
Hij bereidt zich in voldoende mate voor en weet goed hoofd- van bijzaken te
onderscheiden.
Hij neemt zaken in sterke mate in overweging alvorens een standpunt in te
nemen.
Hij streeft op een sterke planmatige wijze een hoge kwaliteit na.
Hij is in sterke mate een proces georiënteerde man.
Hij heeft een sterk ontwikkeld oog voor kansen die de omgeving biedt en in
belangrijke mate de behoefte om die te willen benutten.
Hij heeft een zeer sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel.
In de grond bezit hij een sterke intrinsieke ambitie; de drang om zich naar
zichzelf te willen bewijzen.
Hij heeft een sterke behoefte om invloed uit te oefenen op de loop van zijn
eigen leven.
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•
•

Hij is in sterke mate een doel- en resultaatgerichte man met een sterke
pragmatische instelling en hij heeft veel affiniteit met de dagelijkse
operationele gang van zaken.
Hij bezit voldoende inzicht in de loop van commerciële processen.

Valkuilen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De heer Willekeur is van nature een introverte persoonlijkheid, wiens energie
naar binnen gericht is en hoewel dat tegenstrijdig klinkt, is hij een zeer open
man.
Hij kan in eerste instantie gereserveerd overkomen.
Van nature is hij een emotionele man die, wanneer het hem allemaal teveel
wordt, zijn emoties de vrije loop kan laten.
Hij heeft een sterke behoefte aan bevestiging over zijn persoonlijke en
professionele functioneren.
Hij draagt het ‘hart op de tong’ en loopt het risico zich te kwetsbaar op te
stellen.
Hij besteedt in eerste instantie weinig aandacht aan de onderlinge
verhoudingen binnen een team.
Hij heeft een zeer sterke behoefte aan onafhankelijkheid.
Hij is van nature een meer rationele man, die zijn emoties onderdrukt heeft.
Wanneer hij onvoldoende positief geprikkeld wordt of zaken minder
belangrijk voor hem zijn, loopt hij het risico dat dit in sterke mate ten koste
kan gaan van zijn dominante en inhoudelijke gedrag.
Wanneer hij negatief geprikkeld wordt, kan hij in sterke mate geïrriteerd gaan
reageren of afhankelijk van de belangen, kan hij zich terugtrekken en zichtbaar
afsluiten voor de communicatie.
Hij is van nature een bescheiden man die weinig behoefte heeft om zich
nadrukkelijk op de voorgrond te manifesteren.
Wanneer anderen zijn grenzen overschrijden, kan hij fel, verbeten en
principieel gaan reageren.
Hij heeft in sterke mate de neiging zich vast te houden aan bestaande en voor
hem vertrouwde patronen.
Hij zal er verhoudingsgewijs iets langer over doen alvorens hij een beslissing
zal nemen.
Hij bezit een zeer sterke extrinsieke ambitie; de drang om zich naar anderen
te willen bewijzen.
Hij kan het er moeilijk mee hebben wanneer hij ‘en plein’ publiek in negatieve
zin wordt aangesproken.
Het is voor hem zeer belangrijk dat hij op voorhand inzicht krijgt in wat er van
hem verwacht wordt.
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Analytisch redeneervermogen
De heer Willekeur scoort een hoog onderscheidend analytisch redeneervermogen
op Master-niveau, zowel op de verbale als de numerieke component.

Toelichting
Het uitgangspunt van waaruit het NIVP naar gedrag van mensen kijkt is gebaseerd
op het feit dat iedereen in de grond van zijn ’zijn’ onzeker, kwetsbaar, bescheiden
en minder assertief is. In de loop van een mensenleven ontwikkelt hij allerlei
gedragspatronen die er op gericht zijn hier zo min mogelijk hinder van te
ondervinden.
Hoewel alle gedragspatronen, ook wel overlevingsstrategieën genoemd, voor de
persoon in kwestie comfortabel zijn, zal dat tegen de achtergrond van
professioneel functioneren niet altijd even effectief hoeven te zijn. Met andere
woorden sommige van die patronen zijn effectief en sommige kunnen op hun beurt
niet of zelfs ineffectief zijn.
Binnen de onderstaande toelichting treft u dus vooral een beschrijving van die
overlevingsstrategieën aan en hun effectiviteit. Omdat mensen zich over het
algemeen anders voordoen, zal een beschrijving van de daar onderliggende lagen
vaak voor een derde niet altijd even gemakkelijk herkenbaar zijn.

Consistentie
De heer Willekeur is in sterke mate gevoelig voor externe prikkels. Wanneer die
positief zijn of wanneer zaken zeer belangrijk voor hem zijn, kan zijn dominante en
inhoudelijke gedrag sterk toenemen. Het zal zichtbaar ten goede kunnen komen
aan zijn zichtbaarheid en motivatie, alsmede aan de kwaliteit van zijn output.
De keerzijde is, wanneer hij onvoldoende positief geprikkeld is of zaken minder
belangrijk voor hem zijn, kan dat in sterke mate ten koste gaan van zijn
zichtbaarheid, zijn motivatie en de kwaliteit van zijn output.
Wanneer hij negatief geprikkeld wordt, kan hij geïrriteerd gaan reageren. De kans
dat hij deze irritatie in een professionele omgeving zal tonen, is echter klein, omdat
hij zich op kritieke momenten zal weten in te houden.
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Sociale vaardigheid
De heer Willekeur is van nature een introverte persoonlijkheid, wiens energie naar
binnen gericht is. Hoewel dat tegenstrijdig klinkt, staat hij wel open in het leven.
Het is voor hem belangrijk dat hij zich vertrouwd voelt bij zijn gesprekspartners, om
tot een natuurlijke communicatie te kunnen komen. Wanneer dat nog niet het geval
is, zal hij in eerste instantie gereserveerd over kunnen komen.
Om zich te wapenen tegen zijn basale sociale kwetsbaarheid, neemt hij in eerste
instantie een afwachtende houding aan. Pas wanneer hij zich voldoende vertrouwd
voelt bij zijn gesprekspartners, zal hij zich kwetsbaar gaan openstellen. Dat kan
overigens enige tijd duren, omdat hij veel van zijn sociale gedrag als
beschermingsmechanisme geconditioneerd heeft.
Hij kan overigens zeer goed met kritiek omgaan.
Hij besteedt in eerste instantie verhoudingsgewijs weinig aandacht aan de
onderlinge verhoudingen binnen een team. Dit is een effectieve wapening om te
kunnen functioneren in een omgeving waarin weinig aandacht besteed wordt aan
de sfeer binnen het team. Wanneer hij zijn gesprekspartners overigens voldoende
vertrouwt, zal hij hierin wel gaan investeren.
Hij kan zich te kwetsbaar opstellen en te gemakkelijk het ‘achterste van zijn tong’
laten zien.
Zolang hij nog onvoldoende vertrouwen heeft in zijn gesprekspartners, interesseert
het hem weinig wat anderen van hem vinden en of hij onderdeel van hun groep
mag uitmaken.
Hij is primair een enigszins rationele man die zich minder snel zal laten leiden door
zijn emoties.
Hij heeft een zeer sterke behoefte aan onafhankelijkheid, waardoor hij het best tot
zijn recht komt in een zelfstandige rol. Wel loopt hij het risico dat hij niet
gemakkelijk zal communiceren over de werkzaamheden die hij verricht. Hij doet het
het liefst allemaal zelf. Van nature heeft hij een zeer sterke hiërarchie allergie. Hij
heeft een sterke behoefte aan terugkoppeling over zijn persoonlijke en
professionele functioneren en is afhankelijk van de bevestiging van anderen.
Om zich te wapenen tegen zijn basale kwetsbaarheid heeft hij, zoals hierboven is
verwoord, zijn emoties onderdrukt en is hij een rationele man geworden.
Wanneer hij negatief geprikkeld wordt, zal hij zich in sterke mate terugtrekken en
zich zichtbaar afsluiten voor de communicatie. Dat is overigens een effectieve
wapening zijn tegen zijn sociale kwetsbaarheid.
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Dominantie en assertiviteit
De heer Willekeur is van nature, net als een ieder, een meer bescheiden en minder
assertieve man. Interessant is het om na te gaan op welke wijze hij zich hiertegen
gewapend heeft.
Hij heeft een sterke behoefte om de regie in eigen hand te willen hebben en ‘in
control’ te willen zijn. Hij is degene die de initiatieven neemt. Dit is een wapening
tegen zijn basale bescheidenheid.
Wanneer hij zijn ’zin’ niet krijgt, kan hij tegen beter weten in, zich zeer vasthoudend
gaan opstellen. De buitenwereld kan dat als eigenwijs ervaren.
Wanneer hij zijn doelen niet weet te realiseren, kiest hij in eerste instantie de
dialoog en zal hij trachten door middel van het consensusmodel de beide partijen
tot elkaar te brengen. Hij streeft nu een win-win situatie na, waarbij beider belang
maximaal gediend wordt. Deze overigens effectieve strategie werkt alleen wanneer
de ander ditzelfde gedrag ontwikkeld heeft.
Wanneer anderen zijn grenzen overschrijden, kan hij fel, verbeten, formeel en
principieel gaan reageren. Hij loopt nu het risico te worden afgerekend op de vorm
van zijn reactie. Voor hem zijn dit uitermate comfortabele strategieën, maar in het
kader van de onderlinge samenwerking niet.
Het bovenstaande gedragspatroon duidt erop, dat hij van nature in mindere mate
in staat is voor zijn persoonlijke belangen op te komen.
Hij is een zeer competitieve man, voor wie ‘verlies’ geen optie is. Deze eigenschap
kan compenserend werken.
Wanneer zaken belangrijk voor hem worden of wanneer hij goed in zijn ’vel’ zit,
zoals u onder het hoofdje Consistentie gelezen heeft, zal het hierboven beschreven
gedrag zich sterker kunnen gaan ontwikkelen.

Stressgevoeligheid en weerbaarheid
De heer Willekeur laat zich door structurele tegenslag niet uit het veld slaan en
bezit een sterk ontwikkeld recuperatievermogen. Door de buitenwereld wordt dit
ook wel ervaren als een sterk ontwikkeld doorzettingsvermogen, omdat hij niet zal
opgeven.
Op zich is dit een competentie, maar wanneer iemand tegen beter weten in, te lang
vasthoudt aan een bestaand ineffectief patroon, kan het zich ook tegen hem keren.
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Werkwijze
De heer Willekeur bereidt zich in voldoende mate voor en weet goed hoofd- van
bijzaken te onderscheiden. Hij neemt de beschikbare informatie in sterke mate in
overweging alvorens een standpunt in te nemen. Hij streeft op een sterke
planmatige wijze een hoge kwaliteit na. Hij dient ervoor te waken dat hij de zaken
niet te goed wil doen.
Hij is primair een zeer proces georiënteerde man, maar weet dit voor een groot
deel te compenseren door zijn sterke resultaatgerichtheid en zijn affiniteit met de
dagelijkse operationele gang van zaken. Zie hiervoor onder het hoofdje
Resultaatgerichtheid.
Er is een grote discrepantie tussen enerzijds de mate en de wijze waarop hij
informatie verzamelt en anderzijds de mate waarin hij die informatie in overweging
neemt alvorens een standpunt in te nemen. De kans is redelijk groot dat dit
veroorzaakt wordt doordat hij lang dezelfde werkzaamheden verricht heeft en in de
loop der tijd op routine is gaan functioneren. Mogelijk staat hij op dit moment al op
de ’automatische piloot’. Dat duidt erop dat hij feitelijk toe is aan iets anders.
Hij loopt een klein risico dat hij verhoudingsgewijs langer met zaken bezig kan zijn,
dan strikt genomen noodzakelijk is. Hierdoor kan het net iets minder efficiënt
worden.
Hij heeft de neiging zaken het liefst zelf te willen afhandelen, waardoor hij het risico
loopt minder gemakkelijk te delegeren. Hij heeft in sterke mate de neiging zich vast
te houden aan bestaande en voor hem vertrouwde patronen, waardoor hij minder
flexibel kan reageren.
Wanneer zaken belangrijk voor hem worden of wanneer hij goed in zijn ’vel’ zit,
zoals u onder het hoofdje Consistentie gelezen heeft, zal het hierboven beschreven
inhoudelijke gedrag zich sterker kunnen gaan ontwikkelen.
Hij heeft een sterk ontwikkeld oog voor de kansen die de omgeving biedt en in
belangrijke mate de behoefte om die te willen benutten. Pas wanneer het
belangrijk voor hem wordt, kan dit laatste zich verder gaan ontwikkelen.
Hij bezit een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel.
Tot slot bezit hij voldoende inzicht in de loop van commerciële processen om te
weten hoe de ‘hazen’ lopen en op welke ‘knoppen’ hij moet drukken om het
gewenste resultaat te verkrijgen.
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Ambitie
De heer Willekeur bezit van nature een sterke intrinsieke ambitie; de drang om zich
naar zichzelf te willen bewijzen.
Als gevolg van zijn sterk ontwikkelde extrinsieke ambitie; de drang zich naar
anderen te willen bewijzen, heeft hij een sterke drang om succesvol te zijn.
Zijn behoeften om zijn ’Talenten’ te benutten en ’Waardering’ te krijgen voor de
werkzaamheden die hij verricht, heeft hij overigens in sterke mate
overgewaardeerd. Dit betekent vaak dat hij het eigenlijk niet kan accepteren dat hij
die behoeften niet bevredigd kan krijgen. Dit bevestigd overigens dat hij zijn
intrinsieke ambitie niet bevredigd krijgt.
Hij ervaart naar alle waarschijnlijkheid dat hij stil staat in zijn ontwikkeling en niet de
waardering krijgt die hij denkt te verdienen.
Hij heeft een sterke extrinsieke ambitie; de drang om zich naar anderen te willen
bewijzen. Hij loopt het risico dat hij daardoor ook statusgevoelig kan reageren. Hij
kan er hinder van ondervinden wanneer hij het gevoel heeft ‘en plein’ publiek
gezichtsverlies te leiden.

Resultaatgerichtheid
De heer Willekeur is in sterke mate een doel- en resultaatgerichte man met een
pragmatische instelling. Hij bezit veel affiniteit met de dagelijkse operationele gang
van zaken en een typische ’hands on’ mentaliteit. Hij is niet te beroerd om de
handen uit de mouwen te steken en ook het ’vuile’ werk op te knappen. Hij is een
harde werker.
Het is zeer belangrijk voor hem dat hij op voorhand een duidelijk beeld heeft van
de doelstellingen die hij moet realiseren. Heeft hij die niet dan zal hij dat voor
zichzelf gaan invullen.
Hij is iets meer een resultaatgerichte dan een proces georiënteerde man. Met
andere woorden hij is net iets meer een ‘Doener’ dan een ‘Denker’.
Wanneer zaken belangrijk voor hem worden of wanneer hij goed in zijn ’vel’ zit,
zoals u onder het hoofdje Consistentie gelezen heeft, zal het hierboven beschreven
gedrag zich nog sterker kunnen gaan ontwikkelen.
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Samenvatting
Wanneer we de uitkomsten van het onderzoek van de heer Willekeur naast elkaar
leggen en met elkaar vergelijken, kunnen we tot de volgende conclusies komen.
Het is voor hem zeer belangrijk dat hij goed in zijn ’vel’ zit en dat hij niet negatief
geprikkeld wordt. Alleen dan zal hij in staat zijn om op kritieke momenten, zijn
talenten in de breedste zin van het woord, maximaal voor het voetlicht te kunnen
krijgen.
Hij loopt het risico in eerste instantie gereserveerd over te komen, waardoor hij
anderen niet snel zal uitnodigen.
Wanneer hij binnen een tegentelling zijn doelen niet weet te realiseren, kiest hij de
dialoog en zal volgens het consensusmodel de beide partijen tot elkaar proberen te
brengen. Wanneer anderen zijn grenzen overschrijden, kan hij fel en verbeten gaan
reageren. Hij loopt nu het risico te worden aangesproken op de vorm van zijn
reactie. Wanneer anderen zijn grenzen overschrijden, kan hij zich zeer principieel
gaan opstellen. Hij loopt nu het risico te worden aangesproken op de vorm van zijn
reactie.
Hij heeft zijn zaken in voldoende mate op een rij staan en weet waar hij het over
heeft. Hij is een zeer planmatige man die een hoge kwaliteit nastreeft.
Hij bezit van nature een sterke intrinsieke ambitie; de drang om zichzelf naar
zichzelf te willen bewijzen en hij heeft een sterke behoefte om succesvol te willen
zijn. Hij heeft zijn intrinsieke ambitie echter in sterke mate onderdrukt. Hoewel hij
mogelijk geen idee heeft hoe hij dit patroon kan doorbreken, loopt hij weinig risico
dat hij het erbij zal laten. Hij accepteert het niet dat hij de loop van zijn leven niet
zou kunnen beïnvloeden en zal alles in het werk stellen om de huidige patronen te
kunnen doorbreken.
Hij is een zeer resultaatgerichte man met een sterke affiniteit met de dagelijkse
operationele gang van zaken. Hij bezit een typische ’hands on’ mentaliteit.
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Aandachtspunten
•
•
•

•

Hoedt jezelf ervoor dat je je niet te onafhankelijk van anderen en in het
bijzonder van je manager opstelt. Dat kan op den duur tot spanningen leiden.
Ben je bewust dat je een risico loopt, wanneer je je laat leiden door een van je
ineffectieve overlevingsstrategieën.
Ben je bewust dat je inhoudelijke gedrag in sterke mate beïnvloed kan worden
door het belang dat je erbij hebt. Wanneer je positief geprikkeld bent of
zaken zijn belangrijk voor je, dan kan dit gedrag in sterke mate toenemen.
Echter omgekeerd kan het ook in sterke mate afnemen wanneer het niet
belangrijk voor je is.
Hoed jezelf voor mindere efficiency.

Hans Blom
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NORMERING
Alle scores in de Profielen zijn ontstaan door uw ruwe score te vergelijken met een
normgroep. De normgroep die gehanteerd wordt, bestaat uit personen die een
middelbare tot hogere opleiding hebben afgerond en werkzaam zijn op midden en
hoger kaderniveau in de zakelijke dienstverlening.
De betekenis van de scores van Profielen met een 10-puntsschaal, kunt u
terugvinden in de onderstaande tabel.
Percentage dat

Percentage met

Percentage dat

lager scoort

zelfde score

hoger scoort

Extreem laag

0

1

99

1

Zeer laag

1

3

96

2

Laag

4

7

89

3

Tamelijk laag

11

12

77

4

Laag gemiddeld

23

17

60

5

Gemiddeld

40

20

40

6

Hoog gemiddeld

60

17

23

7

Tamelijk hoog

77

12

11

8

Hoog

89

7

4

9

Zeer hoog

96

3

1

10

Extreem hoog

99

1

0

Score

Verwoording

0

In de tabel staan naast de verwoording van de scores ook een aantal percentages.
Hiermee kunt u van al uw scores nagaan hoe die zich verhouden ten opzichte van
de normgroep. Heeft u bijvoorbeeld een score van 8 op een bepaald aspect dan
heeft u ten opzichte van de normgroep het betreffende aspect in hoge mate
ontwikkeld. Van alle mensen uit de normgroep heeft 7% ook deze score, 89%
scoort lager en 4% scoort hoger.
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Ter verduidelijking zijn deze scores weergegeven in onderstaande grafiek.
25

20

15

Percentage

10

5

0
0

1

2

3

4

5

Score
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6

7

8

9

10

De betekenis van de scores van het Profielen met een 5-puntsschaal, kunt u terugvinden in
de onderstaande tabel.

Percentage dat

Percentage met

Percentage dat

lager scoort

zelfde score

hoger scoort

Zeer laag

0

10

90

2

Tamelijk laag

10

20

70

3

Gemiddeld

30

40

30

4

Tamelijk hoog

70

20

10

5

Zeer hoog

90

10

0

Score

Verwoording

1

Ter verduidelijking zijn deze scores weergegeven in onderstaande grafiek.
50
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4

5

SCORES EN DEFINITIES
ANALYTISCH REDENEERVERMOGEN

Verbaal
8

Numeriek
10
De test geeft een indicatie van het algemeen intellectueel functioneren van de
kandidaat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de behaalde resultaten op de
taalkundige (verbaal) georiënteerde opgaven en die met een meer cijfermatig en
ruimtelijk karakter (numeriek).
De gebruikte normering komt overeen met het laatste behaalde opleidingsniveau of
het opleidingsniveau dat van de functie wanneer deze hoger is dan het behaalde
opleidingsniveau.

19/35

CONSISTENTIE

Prikkelgevoeligheid
de mate waarin het gedrag wordt beïnvloed door externe factoren en kan gaan
fluctueren

Groen
de mate waarin sociaal gedrag gericht op anderen consistent is
9

Rood
de mate waarin energiek gedrag gericht op het doel en het presteren consistent is
9

Geel
de mate waarin rationeel gedrag consistent is
7
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SOCIALE VAARDIGHEID

1. Extraversie
Introversie

Extraversie

de mate waarin men energie,
aandacht en oriëntatie naar binnen
toe richt

de mate waarin men energie,
aandacht en oriëntatie naar buiten
toe richt

1

2. Openheid
Exposure
de mate waarin men de eigen gevoelens met anderen deelt

Medewerkers
7

Collega's
7

Superieuren
3

Klanten
8
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Feedback
het zich openstellen voor terugkoppeling over de eigen persoon door
gesprekspartners

Medewerkers
8

Collega's
7

Superieuren
6

Klanten
7

3. Emotionele acceptatie
de mate waarin er een onderbewust wegingsproces plaatsvindt alvorens iemand tot
emotionele acceptatie overgaat en zich kwetsbaar gaat opstellen.

Sociale acceptatie
3,50
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4. Sociaal gedrag
Erbij willen horen
de behoefte om door anderen te worden aanvaard en erbij te horen
1

Bevestiging
de behoefte om goedkeuring van de eigen persoon te krijgen
2

Klantgerichtheid
de behoefte om zich voor anderen in te willen zetten
3

Emotionaliteit
de mate waarin iemand zijn handelen laat beïnvloeden door zijn gevoel
4

Empathie
het vermogen zich in te kunnen leven in de gevoelens en emoties van anderen
4
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5. Overige beïnvloeders
Behoefte aan onafhankelijkheid
de behoefte aan zelfstandigheid en onafhankelijkheid
10

Aandacht voor onderlinge verhoudingen
de mate waarin men zich richt op onderlinge relaties binnen een team
2

Emotionele instabiliteit
de mate waarin men emotionele instabiliteit vertoont en naar onwelbevinden neigt
7

Coöperatief
de mate van oriëntatie van het individu op de ervaringen, belangen en doelen van
anderen
1

Sensitiviteit
de mate van ontvankelijkheid en gevoeligheid voor het oordeel, de blik en de
wensen van anderen
2

Sociale behoefte
de behoefte aan liefde genegenheid en saamhorigheid
-2%
-100%

0%
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100%

DOMINANTIE EN ASSERTIVITEIT

1. Dominantie
Daadkracht
de behoefte om energiek en doortastend op te treden
3

In control
de behoefte om mensen te beheersen en te controleren
8

2. Assertiviteit
Basis stijlen
Ruimte creëren
de mate waarin men ruimte voor zichzelf kan creëren, ook wanneer de ander die
ruimte niet geeft, om de ander van de eigen mening te overtuigen
9

Zich schikken
de mate waarin men zich neerlegt bij de mening van een ander, ook wanneer die
mening afwijkt van de eigen mening
5
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Overlevingsstrategieën
Solistisch

Samenwerken

de mate waarin iemand zijn eigen
plan trekt en zijn eigen weg gaat

de manier van optreden waarbij
men streeft naar het bevredigen
van het eigen en andermans
belang
7

Principieel

Compromis

de manier van optreden waarbij
iemand zich formeel opstelt; 'op
zijn strepen gaat staan'

de manier van optreden waarbij
de gulden middenweg wordt
gekozen; elke partij vindt iets van
zijn standpunt terug

3

Confronteren

Ontwijken

de mate waarin iemand de
confrontatie aangaat

De mate waarin men zich afwendt
van de problematiek en deze uit
de weg gaat

1
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3. Overig
Competitief
de mate waarin men gericht is op het behartigen van het eigen belang
9

Zelfwaardering
de mate van bewustzijn van de eigen wensen, behoeften, opvattingen en het
vermogen deze te manifesteren
6
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STRESSGEVOELIGHEID EN WEERBAARHEID

Negatieve faalangst
Omgevingsafhankelijkheid
de mate waarin iemands houding afhankelijk is van negatieve omgevingsfactoren
3
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WERKWIJZE

1. Voorbereiding
Behoefte aan zekerheid
de behoefte aan veiligheid en waarborg voor eventuele bedreigingen
-5%
-100%

0%

100%

Informatie

de behoefte aan kennis en inzicht
5

Inhoudelijk
de behoefte aan details en diepgang
4

2. Weloverwogen
In overweging nemen
de mate waarin de verzamelde informatie in overweging wordt genomen
4

Standpunt innemen
de mate waarin feiten worden verbonden om conclusies te trekken
5

29/35

3. Overige beïnvloeders
Structuur
de behoefte om binnen vastgestelde kaders en structuren te werken
9

Perfectie
de behoefte aan volmaaktheid
7

Besluitvaardigheid
de behoefte om resoluut de nodige beslissingen te kunnen nemen
4

4. Kansen benutten
Oog voor omgeving
de mate waarin men oog heeft voor datgene wat er in de omgeving gebeurt
4

Kansen benutten
de behoefte om gebruik te maken van de mogelijkheden die de omgeving biedt
6
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5. Overig
Non-conformistisch
de mate waarin men gericht is op het bedenken van oorspronkelijke en originele
ideeën; 'out of the box'
1

Veranderingsvermogen
het vermogen zich in nieuwe situaties te handhaven en zelfstandig activiteiten te
kunnen initiëren; de mate van onafhankelijkheid van vertrouwde structuren
3
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AMBITIE

1. Extrinsieke ambitie

de mate waarin men zich naar anderen wil bewijzen

Bewijsdrang
de behoefte om zich van anderen te willen onderscheiden
10

2. Intrinsieke ambitie

de mate waarin men zich naar zichzelf wil bewijzen

Gedrevenheid
de mate van gedrevenheid en gerichtheid op het bereiken van de gestelde doelen
8

Behoefte aan uitdagingen
de mate waarin iemand op zoek is naar uitdagingen en de eigen grenzen verkent
10

Zaken ter discussie stellen
de mate waarin er gezocht wordt naar manieren om de kwaliteit van het
prestatieniveau te verbeteren
5
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3. Dominante drijfveren
Talenten benutten
de behoefte aan het ontwikkelen van de eigen vaardigheden en capaciteiten
31%
-100%

0%

20%

100%

Mate van trots
de mate waarin men tevreden is met zichzelf als gevolg van de uitdagingen die de
omgeving biedt
16%
-100%

0%

20%

100%

Waardering
de behoefte aan waardering op grond van prestaties en capaciteiten
37%
-100%

0%

20%

100%

4. Gewetensvol handelen
Gewetensvol
de mate waarin men grip wil krijgen op de loop van het eigen leven; 'The Master of
his own Destiny'
8
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RESULTAATGERICHTHEID

Resultaatgerichtheid en hands-on mentaliteit
Doelgerichtheid
de mate waarin men op lange termijn doelgericht handelt
5

Resultaatgericht
de mate waarin men resultaatgericht, praktisch en oplossingsgericht handelt
5

Affiniteit met operatie
de mate waarin de operationele aspecten van het werk primair worden gesteld;
hands-on mentaliteit
5
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COMMERCIEEL INZICHT

Commercieel inzicht
de mate waarin men inzicht heeft in de loop van commerciële processen
6
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