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Inleiding
Vooraf

Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid
aanvaarden voor de juistheid van de beschrijvingen en conclusies. Uw eigen kritische houding en die van uw
adviseur blijven daarbij belangrijk. Rapporten van psychologisch onderzoek blijven maximaal twee jaar geldig en
dienen nadien vernietigd te worden. Uw adviseur dient om uw toestemming te vragen om dit rapport en
conclusies daaruit met anderen te overleggen.

Opbouw

Dit geautomatiseerde rapport geeft een beschrijving van uw persoonlijkheidseigenschappen. Deze komen voort
uit de antwoorden die u gegeven hebt in de vragenlijst, waarbij uw antwoorden vergeleken zijn met die van een
grote groep anderen. Eerst wordt er een beschrijving gegeven van uw persoonlijke stijl wat betreft altruïsme.
Hieronder vallen kenmerken die te maken hebben met in hoeverre u het belang van anderen voor uw eigen
belang stelt. Ook gaat het bijvoorbeeld om de mate waarin u hartelijk en zorgzaam bent. Onder het kopje
extraversie wordt een aantal uitspraken gedaan over persoonskenmerken die bepalend zijn in het persoonlijke
contact met anderen. De persoonskenmerken die beschreven worden onder het kopje openheid hebben te
maken met de mate waarin u vernieuwend bent en creatieve ideeën heeft. Uw manier van werken en uw
persoonlijke stijl hierin worden vervolgens beschreven onder het kopje consciëntieusheid. Hierbij gaat het om
de mate van structuur, ordelijkheid en nauwkeurigheid waarmee u te werk gaat, en in hoeverre u bijvoorbeeld
weloverwogen beslissingen neemt. Ten slotte wordt ingegaan op uw stabiliteit. Hieronder vallen
persoonskenmerken als zelfvertrouwen, incasseringsvermogen en in het algemeen het persoonlijk welbevinden.

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.

© 2014-2020 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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Beschrijving persoonskenmerken
Altruïsme

In vergelijking met anderen scoort u hoog op Altruïsme. Dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld wat betreft het
vertrouwen dat u hebt in anderen uitgaat van het goede in de mens en anderen direct vertrouwt. U kunt
hierdoor ook als naïef worden ervaren. Verder staat u graag voor anderen klaar en u hebt veel voor hen over. U
hebt daarin soms moeite om uw grenzen te bewaken. U hebt een sterke interesse in wat er in anderen omgaat.
In vergelijking met anderen bent u vrolijk en opgewekt: u wil graag vriendelijk overkomen en staat bekend als
een warm en hartelijk persoon.

Consciëntieusheid

In vergelijking met anderen scoort u gemiddeld op Consciëntieusheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat u redelijk
netjes bent en in staat bent om uw werkzaamheden te structureren en te ordenen: u werkt tamelijk nauwkeurig
en u heeft oog voor detail zonder een pietje-precies te worden. U laat een redelijke behoefte zien aan regelmaat
en stabiliteit in uw leven en werk: enig houvast aan regels en procedures kunt u waarderen, maar u hoeft zeker
niet altijd volgens vaste patronen te leven en te werken. U bent redelijk aanpassingsgericht, maar u conformeert
zich ook niet zonder meer aan de geldende regels, waarden en normen. Verder valt op dat u redelijk wat tijd
neemt om tot een beslissing te komen. Zo neemt u bijvoorbeeld de tijd om voor- en nadelen en alternatieven te
overwegen. U bent voldoende weloverwogen, maar u kunt ook spontaan handelen. U beschikt over een
gemiddeld energieniveau. U bruist niet zozeer van de energie, maar bent wel in staat om een redelijke
inspanning te leveren. Dit wil zeggen dat u het prettig vindt om u te kunnen ontwikkelen en steeds wat beter te
worden in uw werk. Hoewel u uw kwaliteiten best wilt vergroten en redelijk openstaat voor nieuwe ervaringen,
overvraagt u uzelf niet. U stelt niet al te hoge doelen voor uzelf; deze blijven goed bereikbaar. U werkt redelijk
gedisciplineerd en komt doorgaans uw afspraken na. U heeft een redelijk doorzettingsvermogen.: hoewel u er
wel enigszins tegenop kunt zien, bent u in de regel in staat om te doen wat u zich heeft voorgenomen.

Extraversie

In vergelijking met anderen scoort u bovengemiddeld op Extraversie. Over het algemeen vindt u het prettig om
in gezelschap van anderen te zijn. U heeft een vrij sterke behoefte aan sociale contacten. U gaat graag naar
bijeenkomsten waar u mensen kunt ontmoeten en u maakt gemakkelijk contact met anderen. Bij anderen voelt u
zich vlot op uw gemak. U hebt er weinig moeite mee om onbekenden aan te spreken. U spreekt zich gemakkelijk
uit tegenover anderen. In sommige nieuwe sociale situaties kunt u wel eens wat spanning ervaren, maar dit
ervaart u doorgaans niet als een belemmering. U bent eerder open dan gesloten te noemen: met anderen praat
u openlijk over uw gevoelens en ervaringen, aangezien u het prettig vindt om deze met andere mensen te delen.
U hebt er geen moeite mee om u kwetsbaar op te stellen. Anderen zullen u als openhartig ervaren. Op andere
momenten kunt u uw gevoelens en meningen ook wel voor zichzelf houden. U vervult een redelijk bepalende rol
in groepen en samenwerkingsverbanden. U wil graag invloed uitoefenen op anderen en neemt vaak de leiding
op u. Ook bent u in staat om beslissingen voor de groep te nemen en anderen te overtuigen. Op deze wijze
bepaalt u wat er gebeurt en bent u in staat de mening van anderen te beïnvloeden. U zult in groepen regelmatig
een voortrekkersrol op zich nemen.

Openheid

In vergelijking met anderen scoort u bovengemiddeld op Openheid. Dit betekent dat u bijvoorbeeld in
behoorlijke mate vernieuwend bent. U komt regelmatig met creatieve ideeën en oplossingen. Het ontbreekt u
zelden aan ideeën en u beschouwt uzelf als vindingrijk. Zo treedt u ook naar buiten. Verder kunnen we zeggen
dat u zich gemakkelijk weet aan te passen aan nieuwe omstandigheden. U onderneemt graag iets nieuws, vindt
het leuk om in nieuwe situaties terecht te komen en accepteert dat zaken anders gaan dan u vooraf had
verwacht. U zoekt actief nieuwe situaties op. U vindt het prettig om zaken op uw eigen manier te doen en u
stelt prijs op uw autonomie. Ook heeft u de neiging om uw eigen mening te willen doorzetten ten aanzien van
de manier waarop u werkt. U moet voldoende ruimte krijgen om zaken op uw manier aan te pakken.

Stabiliteit

In vergelijking met anderen scoort u bovengemiddeld op Stabiliteit. Dit betekent onder andere dat u meestal
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handelt op een zelfverzekerde manier en dat u uw eigen prestaties positief beoordeelt. Zo bent u iemand die
tevreden is met zichzelf en die gelooft in zijn eigen kwaliteiten. Enige zelftwijfel is u echter ook weer niet geheel
vreemd. U beoordeelt uzelf op een positief kritische manier. Daarnaast kunnen we zeggen dat u de toekomst
doorgaans rooskleurig inziet, aangezien u redelijk optimistisch bent ingesteld. U hebt over het algemeen weinig
last van negatieve gevoelens. Meestal gaat u ervan uit dat anderen het beste met u voorhebben en u het beste
toewensen. U bent niet geneigd om zich meteen te ergeren aan het gedrag van anderen. Hoewel u veel van
anderen kan hebben, heeft uw verdraagzaamheid wel grenzen. U kunt kritiek redelijk gemakkelijk van u af zetten
en u trekt zich niet bijster veel aan van negatieve opmerkingen.
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Teamrol Indicator
In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw primaire en secondaire rol, die op basis van uw eerder
beschreven persoonskenmerken het meest bij u passen. In teams zult u geneigd zijn deze rollen in te nemen.
Het is interessant om te onderzoeken of u dit herkent in de teams waar u deel van uitmaakt. Ten slotte treft u
een korte beschrijving aan van alle andere rollen, op volgorde van het meest bij u passend (na uw primaire en
secundaire rol) en minst bij u passend. Voor deze teamrollen is gebruik gemaakt van de theorie van M. Belbin.

Dit rapport is bedoeld aan te zetten tot zelfreflectie en uw interactie met teamleden te verduidelijken. Omdat
het gebaseerd is op negen rollen, kan het zijn dat u zich op onderdelen minder herkent. Ook kan het zijn dat uw
primaire en secondaire rol tegenstrijdige kenmerken hebben. U kunt zelf nagaan wat het meest op u van
toepassing is.

N.B. voor de leesbaarheid is gekozen voor de mannelijke uitleg van de rollen

Uw primaire rol: Netwerker

Een netwerker is extravert, hartelijk en joviaal. Hij treedt graag naar buiten, is altijd op zoek naar nieuwe
informatie en is breed geïnteresseerd. Hij is veelzijdig en nieuwsgierig en zoekt contact met mensen. Dit gaat
hem ook gemakkelijk af. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk. Door zijn brede interesse heeft hij veel
kennis, die hij vaak gebruikt om tot nieuwe inzichten te komen. Hij lijkt daarbij voor anderen creatief, maar hij is
meer een slimme samenvoeger. Hij is daarbij gericht op ontwikkeling en vernieuwing. Hij houdt van
improviseren, is positief ingesteld en enthousiast. Hij is een bron van informatie. De valkuil van de netwerker is
dat hij snel is afgeleid. Hij loopt de kans niet af te maken waar hij aan begonnen is, omdat hij alweer
overenthousiast opgaat in een nieuwe zaak die wellicht niet eens relevant is voor het team. Als hij door zijn
omgeving onvoldoende wordt gestimuleerd, dan raakt hij snel verveeld en verslapt zijn aandacht. Hij springt
nonchalant om met details of zaken die in zijn ogen niet belangrijk zijn.

Uw secundaire rol: Coördinator

Een coördinator is dominant en extravert. Daarnaast is hij ruimdenkend, maar vindt hij het wel belangrijk
volgens bepaalde regels te werken. Een coördinator neemt als vanzelfsprekend de voorzittersrol op zich. Hij
verheldert procedures en bedoelingen en nodigt elk teamlid uit deel te nemen aan het overleg. Hij
inventariseert meningen en vat deze samen. De coördinator is op zoek naar consensus, maar als dit niet lukt
hakt hij de knoop door zodra de mening van de meerderheid duidelijk naar voren is gekomen of als de tijd
begint te dringen. Hij herkent snel de sterke en zwakke punten van teamleden en probeert er voor te zorgen dat
teamleden hun krachten goed kunnen inzetten. De valkuil van de coördinator is dat hij te veel is gericht op het
nemen van besluiten of te snel besluiten wil nemen. Als een besluit eenmaal genomen is, neemt hij moeilijk
nieuwe inzichten mee in een eventueel nieuw besluit. Ook is hij wat inflexibel als het gaat om het loslaten van
procedures.

Korte beschrijving overige rollen

Denker
Een denker is origineel, vernieuwend en oplossingsgericht. Zijn valkuil is dat hij teveel opgaat in zijn eigen
ideeën en teveel afstand bewaart tot het team, waardoor zijn oplossingen voor het team niet realistisch kunnen
zijn.

Monitor
Een monitor is kritisch naar voorstellen of argumentaties. Alvorens te beslissen verzamelt hij veel informatie,
waardoor zijn oordeel meestal juist en doordacht is. Zijn valkuil is zijn kritische houding, waarmee hij nieuwe
ideeën snel veroordeelt en de besluitvorming kan belemmeren.

Teamspeler
Een teamspeler zorgt voor sfeer en harmonie in het team. Hij luistert goed en heeft een groot
inlevingsvermogen. Hij probeert conflicten in het team te voorkomen. Zijn valkuil is dat hij problemen in de
groep uit de weg kan gaan.

Doener
Een doener is actiegericht. Hij wil genomen beslissingen meteen uitvoeren. Hij vertaalt plannen naar concrete
werkzaamheden. Zijn valkuil is dat hij al aan de slag wil, voordat het doel helder is. Hij is weinig flexibel als het
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gaat om wijzigingen in plannen.

Kwaliteitsbewaker
Een kwaliteitsbewaker probeert ervoor te zorgen dat alles volgens planning verloopt en voelt aan wanneer
zaken mis kunnen gaan. Zijn valkuil is zijn perfectionisme, wat de output beperkt. Hij kan demotiverend zijn
voor mensen die de kwaliteitseisen wat lager hebben liggen.

Ondernemer
Een ondernemer is erg resultaatgericht, hij wil graag presteren en winnen. Als hij zich aan een doel heeft
gecommitteerd dan laat hij veel doorzettingsvermogen zien. Zijn valkuil hierbij is dat hij te dwingend wordt naar
andere teamleden en teveel oog heeft voor het resultaat en te weinig voor het proces.

Specialist
Een specialist heeft veel kennis van zijn eigen vak en heeft zich ontwikkeld tot een expert. Hij is continu bezig
zijn deskundigheid op één terrein te vergroten. Zijn valkuil is dat hij naast zijn specifieke kennis niet veel
bijdraagt aan het team.
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Teambijdragen
Er is een belangrijk verschil tussen een contributions- of bijdrage model en een rollen model. Bij een teamrollen
model wordt er van uitgegaan dat iemand een set aan samenhangende gedragingen vertoont. Bij het bijdrage
model is dat niet noodzakelijk het geval. Teamleden kunnen verschillende bijdragen leveren; op verschillende
vlakken en mogelijk op verschillende momenten. Ook is het niet een ‘aan’ of ‘uit’ model; een bijdrage kun je in
meer of mindere mate laten zien. Wat wel overeind blijft is dat in ieder team alle bijdragen belangrijk zijn. Zo is
het lastig voor te stellen dat er niemand is die sturing geeft. In sommige teams zal ieder echter vanuit zijn
expertise een bijdrage kunnen geven. Het zal van de samenstelling, de taak en van het doel van het team
afhangen welke mix aan bijdragen tot een betere teameffectiviteit leidt.

Op basis van uw persoonlijkheidsprofiel kan een verwachting worden uitgesproken over de mate waarin
bepaalde teambijdragen door u geleverd worden. Dit is te zien als het talent dat u heeft om deze bijdrage te
leveren. Op de volgende pagina ziet u dit grafisch weergegeven.

Korte beschrijving Teambijdragen

Leidt besprekingen, stelt doelen en moedigt teamleden aan deze te bereiken.

Zorgt voor samenhang en onderlinge verbondenheid binnen het team.

Biedt oplossingen voor problemen en heeft een creatieve, originele inbreng in het
team.

Organiseert de werkzaamheden van het team en is scherp op details.

Brengt specifieke, specialistische kennis en ervaring in het team.

Durft zaken ter discussie te stellen en risico’s te benoemen.

Is betrokken bij het team, hecht daar belang aan en zet zich volledig in.

Is er op gericht zaken te voltooien, is betrouwbaar in het afmaken van eigen taken
en het werk van anderen.

Grafische weergave van de persoonskenmerken

Stenscores
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Grafische weergave van teamrollen
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