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Inleiding
Dit geautomatiseerde rapport geeft aan hoe u met verschillende dilemma’s omgaat. De resultaten komen voort
uit de antwoorden die u gegeven hebt in de vragenlijst, waarbij uw antwoorden vergeleken zijn met die van een
groep anderen.

De resultaten zijn onderverdeeld in vier schalen:

• Belangenafweging
• Keuzes maken
• Toepassen van regels
• Verantwoordelijkheid nemen

Gezamenlijk geven zij weer wat voor u van belang is bij het omgaan met dilemma’s.

Disclaimer en copyright

De geldigheidsduur van deze rapportage is conform NIP richtlijnen maximaal twee jaar, omdat mensen in de
loop der tijd kunnen veranderen.

Dit geautomatiseerde rapport geeft een beschrijving van persoonlijkheidseigenschappen welke voortkomen uit
de gegeven antwoorden. Deze zijn vergeleken met een grote groep anderen. De subjectieve aard van
beoordelingen gebaseerd op vragenlijsten moet bij de interpretatie van de data in beschouwing worden
genomen. De testleverancier kan daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de
resultaten en beschrijvingen.

© 2014-2021 Ixly. Het intellectueel eigendom en copyright van de testen en rapportages berust bij de
testleverancier. Opdrachtgevers en cliënten mogen deze voor intern gebruik kopiëren.
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Uw resultaten

Belangenafweging

Persoonlijk belang
Algemeen belang

Uw score:

De schaal Belangenafweging laat zien wat voor u de doorslag geeft bij het omgaan met een dilemma: het
algemene belang of het eigenbelang. Als u hier laag op scoort, handelt u vooral uit persoonlijk belang. U kiest
de veilige weg, en vindt het vooral belangrijk om zelf niet slechter van de situatie te worden. Als u hier hoog
scoort, handelt u vooral uit algemeen belang, ook als u hierdoor persoonlijke risico’s loopt.

Keuzes maken

Vermijdend
Duidelijk

Uw score:

Deze schaal laat zien of u iemand bent die makkelijk keuzes maakt. Als u hier laag op scoort, betekent dit dat u
het maken van keuzes vermijdt. U kiest vaak voor het veilige midden. Als u hoog scoort op deze schaal, bent u
stellig en niet bang om keuzes te maken. Bij een vragenlijst zoals deze kiest u vaak voor de extremere opties.

Toepassen van regels

Flexibel
Strikt

Uw score:

Deze schaal geeft aan in welke mate u belang hecht aan regels. Als u hier laag op scoort, geeft dat aan dat u vrij
flexibel bent. Het doel heiligt voor u de middelen. Als u hoog scoort, bent u meer rigide. Vóór alles wilt u
vasthouden aan de regels.

Verantwoordelijkheid nemen

Laag
Hoog

Uw score:

Deze schaal geeft aan in welke mate u verantwoordelijkheid neemt. Als u laag scoort op deze schaal vertrouwt u
vooral op regels. U legt de verantwoordelijkheid graag bij anderen en gaat moeite liever uit de weg. Als u hoog
scoort op deze schaal durft u zelf keuzes te maken en hier ook de verantwoordelijkheid voor te nemen.
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Toelichting op de gebruikte getallen
In dit rapport wordt een aantal cijfers gebruikt dat we graag willen toelichten. De grafische weergave van de
persoonskenmerken is weergegeven in stenscores.

Stenscores hebben de volgende betekenissen:

Sten Betekenis

1 Ver onder gemiddeld

2 Ruim beneden gemiddeld

3 Beneden gemiddeld

4 Juist beneden gemiddeld

5 Gemiddeld

6 Gemiddeld

7 Juist boven gemiddeld

8 Boven gemiddeld

9 Ruim boven gemiddeld

10 Ver boven gemiddeld
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