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Inleiding
Dit geautomatiseerde rapport geeft een beschrijving van uw persoonlijkheidsprofiel. Een beschrijving wordt
gegeven van uw persoonlijkheidseigenschappen, uw aanleg voor competenties, uw carrièrewaarden, uw morele
waarden en uw omgang met integriteitsdilemma’s. Dit is gebaseerd op de antwoorden die u heeft gegeven in de
werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst, carrièrewaarden, morele waarden en dilemma’s vragenlijst. Om te
komen tot uw scores zijn uw antwoorden vergeleken met die van een grote groep anderen.

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.

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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Persoonlijkheid
In dit hoofdstuk van het rapport worden uw persoonlijkheidseigenschappen beschreven. Eerst wordt er een
beschrijving gegeven van uw persoonlijke stijl wat betreft Invloed. Hieronder vallen kenmerken die te maken
hebben met uw behoefte om iets te bereiken. Ook gaat het om de mate waarin u uw stempel drukt op uw
omgeving en de mate waarin u zich onafhankelijk opstelt. Onder het kopje Sociabiliteit wordt een aantal
uitspraken gedaan over persoonskenmerken die bepalend zijn in het persoonlijke contact met anderen. De
persoonskenmerken die beschreven worden onder het kopje Gedrevenheid hebben te maken met de mate
waarin u zich betrokken voelt bij uw werk en bij de mensen om u heen. Uw manier van werken en uw
persoonlijke stijl hierin worden vervolgens beschreven onder het kopje Structuur. Hierbij gaat het om de mate
van structuur, de voorspelbaarheid en de complexiteit van de werkomgeving die bij uw persoonlijkheid past. Ten
slotte wordt ingegaan op uw Stabiliteit. Hieronder vallen persoonskenmerken als zelfvertrouwen,
incasseringsvermogen en in het algemeen het persoonlijk welbevinden.

Beschrijving persoonskenmerken

Invloed

U komt uit deze persoonlijkheidsvragenlijst naar voren als iemand die grote waarde hecht aan de
maatschappelijke status van uw werk. U bent gevoelig voor de mate waarin uw werk bij anderen in aanzien
staat. U bent er op gericht carrière te maken. Daarnaast blijkt dat u graag een bepalende rol speelt in groepen.
U neemt vaak de leiding op zich en beschikt over overtuigingskracht. U kunt dan ook beslissingen voor de groep
nemen. U kunt daarin dominant zijn. Verder komt naar voren dat u zeer competitief bent. U wilt uitblinken in
wat u doet. Het geeft u veel voldoening betere resultaten te halen dan anderen. Daar zult u ook veel voor willen
doen. Wanneer u minder presteert dan anderen kunt u daar echt van uit uw humeur raken. Anderen kunnen u
als uitslover ervaren. Tot slot kunnen we zeggen dat u een gemiddelde behoefte heeft om op de voorgrond te
treden, zonder dit al te nadrukkelijk te doen. U voelt niet voortdurend de behoefte om in de belangstelling te
staan, maar loopt er ook niet voor weg.

Sociabiliteit

Over het algemeen vindt u het prettig om in gezelschap van anderen te zijn, maar u heeft ook geen moeite
alleen te zijn. U heeft een gemiddelde behoefte aan sociale contacten. Bijeenkomsten waar u mensen kunt
ontmoeten, gaat u niet uit de weg. Nadat het ijs gebroken is, voelt u zich bij anderen op uw gemak. U hebt er
doorgaans weinig moeite mee om onbekenden aan te spreken. Nieuwe sociale situaties vindt u soms wel
spannend, maar u schrikt er niet voor terug. Uit de vragenlijst komt verder naar voren dat u zeer open bent. U
praat vrijuit, zelfs over meer persoonlijke gevoelens en ervaringen en heeft er geen enkele moeite mee zich
kwetsbaar op te stellen. Anderen zullen u als een ‘open boek’ ervaren. Wat betreft het vertrouwen dat u heeft in
anderen kunnen we zeggen dat u in principe uit gaat van goede bedoelingen. Uw uitgangspunt is positief maar u
bent niet goedgelovig of naïef. Qua hartelijkheid kunnen we zeggen dat u in het algemeen een neutraal
vriendelijke uitstraling laat zien. U bent daarmee toegankelijk, zonder overdreven vrolijk of spontaan te zijn. Als
laatste kunnen we zeggen dat u zorgzaam en betrokken bent. U bent bereid om anderen te helpen met
problemen. Hoewel u zich inzet voor anderen, tracht u hierin ook uw grenzen te bewaken. U reageert doorgaans
sensitief en tactvol.

Gedrevenheid

Qua energie scoort u in vergelijking met anderen gemiddeld. U werkt in een redelijk tempo door, maar op
gezette tijden wilt u het ook wel eens kalmer aan doen. Extra werk pakt u aan als dat nodig is. Verder blijkt dat
u een gemiddelde persoonlijke ambitie heeft. U wilt zich graag ontwikkelen en beter worden in uw werk. U wilt
uw kwaliteiten verbeteren en nieuwe dingen leren, zonder uzelf te overvragen. Daarnaast is uw
doorzettingsvermogen minder sterk te noemen. U gaat flexibel met verplichtingen en afspraken om. U vindt het
soms moeilijk om vervelende en saaie taken af te maken. Daarmee kunt u ook de neiging hebben op te geven en
deadlines te missen als het tegen zit. U kunt daarom geneigd zijn verantwoordelijkheden te vermijden. Verder
kunnen we zeggen dat u zich kunt aanpassen aan nieuwe omstandigheden. U vindt het niet erg iets onbekends
te doen. U accepteert het als zaken anders gaan dan vooraf verwacht. Anderzijds kunt u het ook accepteren
wanneer zaken niet veranderen. U bent een vat vol ideeën. U bedenkt als vanzelfsprekend zeer creatieve
denkwijzen of oplossingen. U weet altijd iets te verzinnen en beschouwt uzelf als een ideeëngenerator. Als
laatste komt naar voren dat u zeer onafhankelijk bent. U wilt geheel autonoom uw werkwijze bepalen. U krijgt
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liever geen leiding of controle door anderen, dat is niet nodig en u ervaart het als ‘bemoeien’. Mensen kunnen u
als solistisch of eigenwijs ervaren.

Structuur

Allereerst valt op dat u weinig behoefte heeft aan orde en structuur. Opruimen en overzicht scheppen hebben
weinig prioriteit voor u. Hierdoor kunt u ook zaken kwijt raken. Het kan hierdoor zijn dat u en uw werk
chaotisch en rommelig overkomen. Wat betreft nauwkeurigheid heeft u vooral oog voor de grote lijn. U bent
niet geïnteresseerd in details en nauwkeurig werken. Werk dat nauwkeurigheid vraagt heeft daarmee niet uw
voorkeur omdat u slordigheidsfouten maakt. Uit de vragenlijst komt verder naar voren dat u veel behoefte heeft
aan afwisseling. Uniforme werkprocedures en vaste patronen ervaart u als beklemmend en saai. Verder valt op
dat u niet autoriteitsgevoelig bent. U stelt zich in eerste instantie kritisch op tegenover leidinggevenden. U bent
niet geneigd om zich aan de groep aan te passen, u doet dingen op uw eigen manier. Tot slot valt op dat u zeer
snel beslissingen neemt, zelfs zonder tijdsdruk. U bent erg slagvaardig en kunt beslissingen nemen zonder eerst
informatie te verzamelen. Aan eventuele risico’s kunt u voorbij gaan. Anderen kunnen u als spontaan ervaren
maar ook als impulsief en onvoorzichtig.

Stabiliteit

Uit de resultaten blijkt dat u veel zelfvertrouwen heeft. U gelooft in uw eigen kwaliteiten en vaardigheden. U
twijfelt maar zelden aan uw eigen mogelijkheden en kunt zichzelf misschien wel eens overschatten. Daarnaast
kunnen we zeggen dat u de toekomst over het algemeen realistisch inziet. Doorgaans gaat u ervan uit dat
anderen het beste met u voor hebben. U voelt zich niet zo snel onrechtvaardig behandeld. U bent niet geneigd
zich meteen te ergeren aan het gedrag en fouten van anderen. U bent redelijk geduldig, al is dit niet
eindeloos. Als zaken tegenzitten, kunt u zich hier weleens druk om maken, maar doorgaans kunt u redelijk wat
hebben. Kritiek kunt u zich persoonlijk aantrekken. Het valt u wel eens lastig om nuchter te reageren op
tegenslagen. Hoewel u zich er even wat minder prettig bij voelt en even uit uw evenwicht gebracht kunt zijn,
bent u wel in staat om redelijk vlot te herstellen na een negatieve ervaring.
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Grafische weergave van de resultaten
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Schaduwzijde
Ieder mens kent zijn zwakheden, schaduwzijden en gebieden waarop het mis kan gaan onder stress of
verleidingen. Doorgaans liggen deze niet aan de oppervlakte, maar kunnen ze onder bepaalde omstandigheden
naar voren komen en een risico vormen voor uw loopbaan. Het ontkennen en negeren van deze schaduwzijde
vergroot de kans dat u er hinder van ondervindt.

In uw persoonlijkheidsprofiel is onderzocht welke schaduwzijdes die bij mensen kunnen voorkomen voor u
relevant zijn. Dat wil niet zeggen dat deze zich zullen openbaren, maar het zou kunnen worden voorkomen.
Daarom is het goed om u van deze schaduwzijde bewust te zijn en er rekening mee te houden.

Uw mogelijke schaduwzijde is:

Impulsiviteit

U kunt intuïtief en snel beslissen. U volgt uw gevoel en hoeft vaak niet lang na te denken tot u tot een besluit
komt. Vaak vertrouwt u erop dat het goed komt, u ziet meer positieve mogelijkheden dan gevaren. Dit kan een
kwaliteit zijn wanneer snel beslissen belangrijker is dan de kwaliteit van de beslissing. Echter, wanneer er
belangrijke beslissingen genomen moeten worden, dan is het aan te bevelen zorgvuldiger voordelen en nadelen
van besluiten af te wegen.
Daarnaast komt het voor dat anderen niet altijd weten wat ze aan u hebben. Men ervaart u als grillig; de ene
dag neemt u een besluit, maar morgen kan het weer anders zijn. Dat is aan de ene kant uw charme, maar vanuit
een managementpositie kan het ook beteken dat u te veel chaos creëert. Het is dan moeilijk u te volgen.
Breng daarom bij belangrijke besluiten consistentie aan in uw gedrag. Realiseer u dat belangrijke beslissingen
om een zorgvuldige afweging vragen.

Fantasievol

U bent een creatief, origineel en onafhankelijke denker. Ideeën overvallen u als het ware, of u nu wilt of niet.
Dat is op zich een positieve eigenschap, maar het kan ook leiden tot een overvloed van telkens andere inzichten
en ideeën. Dit kan inspirerend zijn voor anderen, maar zij kunnen er ook voor terugdeinzen wanneer de ideeën
te fantasievol zijn. Het concretiseren van ideeën kan wel eens achterwege blijven.

Theatraal

U bent een bijzonder persoon die graag op de voorgrond treedt. U bent daarbij zeer openhartig en een open
boek voor anderen. Ook vindt u het belangrijk om origineel te zijn. Dit kan ertoe leiden dat mensen u als zeer
extravert ervaren en mogelijk zelfs als excentriek.
Het voordeel is dat u graag op de voorgrond treedt, presentaties geeft en onbekommerd mensen kunt
benaderen. Uw openheid kan enerzijds het effect hebben dat anderen zich ook openstellen naar u, maar ook dat
zij minder ruimte ervaren. Mensen zullen vaak duidelijk een sympathie of een antipathie voor u hebben. Mensen
die een antipathie voor u hebben, zullen dat vaak niet laten blijken en u kunt dit som moeilijk herkennen.
Wanneer er spanning en stress ontstaat, is het voor u moeilijker om strategisch te blijven handelen. U flapt het
er uit. Ook kan dan ineens blijken dat mensen minder bereid zijn voor u op te komen en u te helpen.
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Competentie-Indicator
Onder competenties wordt verstaan: ‘de vaardigheid van een persoon om in een bepaalde taaksituatie effectief
gedrag te vertonen’. Op basis van uw persoonlijkheidsprofiel kan een verwachting worden uitgesproken over de
mate waarin bepaalde competenties bij u ontwikkelbaar zijn. Het is niet mogelijk om aan te geven of u een
competentie inderdaad tot ontwikkeling heeft gebracht en tot welk niveau. De ontwikkeling van competenties is
namelijk mede afhankelijk van uw ervaring en kennis. Iedere competentie is afhankelijk van meerdere
persoonlijkheidskenmerken. Op basis van uw persoonlijkheidsprofiel kan een uitspraak gedaan worden over de
mate van ontwikkelbaarheid van 29 competenties. Competenties die in belangrijke mate een beroep doen op
intellectuele capaciteiten zijn niet meegenomen. Ook de ontwikkelbaarheid van competenties die een beroep
doen op communicatieve vaardigheden is alleen op basis van een persoonlijkheidsprofiel onvoldoende te
bepalen. Deze zijn dan ook niet meegenomen in de Competentie-Indicator.
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Beïnvloeden

Profilering

Autonomie

Carrière

Carrièrewaarden
Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit
onderdeel van het rapport worden vier groepen carrièrewaarden behandeld: uw primaire, secundaire en
neutrale motivatoren en uw potentiële demotivatoren.

Uw primaire motivatoren zijn voor u het allerbelangrijkst. Het zijn uw kernmotivatoren. Deze moeten vooral in
uw werk voorkomen, wilt u gemotiveerd kunnen worden. Komen ze onvoldoende aan bod, dan raakt u
waarschijnlijk gedemotiveerd. Uw functie past dan niet bij u.

Uw secundaire motivatoren zijn eveneens van belang. Ze geven een extra kleuring aan het type functie dat u
leuk vindt, maar geven u iets minder energie dan de primaire motivatoren. Ze geven vaak randvoorwaarden aan.

De neutrale motivatoren zijn geen noodzakelijke motivatoren voor u. U kunt ook wel geruime tijd zonder deze
motivatoren, zonder gedemotiveerd te raken.

Demotivatoren zijn motivatoren waar u liever niet mee te maken wilt hebben. Als het toch aan de orde komt,
heeft u daar eerder moeite mee dan dat het u energie geeft. Dit zijn aspecten die u daarom wilt vermijden.

Beschrijving carrièrewaarden

Balans privé-werk

De balans werk-privé geeft aan dat u veel energie steekt in uw werk. Uw werk geeft u veel voldoening en u hebt
daar veel voor over. Uw privéleven zou daar onder kunnen leiden, maar zelf vindt u dat mogelijk niet zo van
belang.

Primaire motivatoren

U vindt het motiverend om anderen te beïnvloeden. Uw mening wilt u graag
terugzien in beslissingen en hoe dingen lopen. Anderen overtuigen en motiveren
spreekt u aan. Een risico kan zijn dat u minder gevoelig bent voor de mening van
anderen of teveel doordrukt.

U staat graag op de voorgrond en wordt gemotiveerd wanneer de ogen op u gericht
staan. U kunt ervan genieten wanneer anderen tegen u opkijken. Een functie die
een zekere mate van status biedt zult u prettig vinden. Een risico kan zijn dat u ten
onrechte aandacht vraagt of dat u anderen te weinig ruimte biedt.

U vindt het motiverend om autonoom te kunnen werken en om zelf te bepalen hoe
u uw werkt doet. Vrijheid en onafhankelijk stimuleren u zeer. Wanneer anderen u
kort houden of direct aansturen kan dat tot irritaties leiden. Een risico kan zijn dat
anderen u al te onafhankelijk en mogelijk eigenwijs vinden. Een goede inbedding in
een organisatie is voor u van belang. Geheel zelfstandig werken kan een optie voor
u zijn.

U vindt het belangrijk om in uw werk iets te bereiken, hogerop te komen. Status en
aanzien spelen daarbij een rol. Daarbij kunt u competitief ingesteld zijn en uzelf
meten met anderen. Een risico kan zijn dat u al te zeer gericht bent op de
buitenkant, bewaak dat u uzelf niet voorbijloopt en ook intrinsiek gemotiveerd
bezig bent.
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Secundaire motivatoren

U wordt geprikkeld door uitdagende taken die veel van u vragen. U wilt graag het
maximale uit uzelf halen.

U wilt graag uw creativiteit gebruiken, ideeën genereren en buiten de bestaande
kaders denken. Daarbij zoekt u vaak nieuwe oplossingen.

U hecht er veel waarde aan uzelf te ontwikkelen en nieuwe kennis en vaardigheden
op te doen. Stilstand ziet u als achteruitgang. Vaak zult u het ook leuk vinden om
anderen verder te ontwikkelen.

U ervaart het als stimulerend om een hoge kwaliteit te leveren. Goed is niet altijd
goed genoeg voor u, u wilt graag aan hoge eisen voldoen.

Neutrale motivatoren

U hoeft niet altijd de ruimte te hebben om zelf initiatieven te nemen.

Dynamiek motiveert u niet speciaal. U wilt graag de tijd hebben om zaken af te
ronden en om u te concentreren op uw werk.

Het verlenen van hulp aan anderen motiveert u niet per sé, u zoekt het niet actief
op.

Waardering en erkenning zijn weliswaar plezierig, maar motiveren u in beperkte
mate. U bent waarschijnlijk meer gericht op uw eigen mening over uw handelen,
dan dat u gevoelig bent voor de feedback van anderen.

Analyseren van informatie of problemen ervaart u niet als motiverend, maar u hebt
er ook geen hekel aan.

Financiële beloning kunt u wel prettig vinden, maar u vindt het niet heel belangrijk.

U hoeft niet per se naar duidelijke of concrete resultaten toe te werken. U kunt ook
meer procesmatig bezig zijn.

U staat neutraal tegenover samenwerking met anderen. U zou in een team kunnen
werken, maar ook prima alleen kunnen functioneren. U hoeft niet per sé ergens bij
te horen of in een team te werken.

Zekerheid en stabiliteit zijn voor u niet zo belangrijk. U hoeft niet precies te weten
waar u aan toe bent.

Demotivatoren

U bent geen idealist. Sterker nog, waarschijnlijk demotiveert het u wanneer u voor
een maatschappelijk gerichte organisatie moet werken.

U bent liever niet lichamelijk actief in werk. Wanneer dat te veel fysieke inspanning
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vraagt, ervaart u dat mogelijk als negatief.
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Morele Waarden
Hier wordt een beschrijving gegeven van uw Morele Waarden. Morele Waarden zijn in dit onderzoek gericht op
vier deelwaarden, namelijk:

• Eerlijkheid
• Normvastheid
• Bescheidenheid
• Immaterialistisch

Gezamenlijk geven zij weer in welke mate u zich laat leiden door uw Morele Waarden. Daaruit is af te leiden in
welke mate u integriteitsrisico’s loopt bij ambigue situaties.

Morele waarden

Over het geheel genomen laat u zich bij keuze en gedrag primair leiden door uw Morele Waarden. Daarmee zult
u er waarschijnlijk voor kiezen om integer te handelen, ook wanneer regels minder duidelijk zijn of strak
gehandhaafd worden. Integriteitsrisico’s zijn klein.

Hieronder leest u per onderdeel waar dit uit voortkomt.

Manipulatief
Eerlijk

Uw score:

Uit de vragenlijst blijkt dat u niet geneigd bent om anderen te manipuleren of om te liegen. U vindt het zeer
belangrijk om de waarheid te zeggen. Ook al zou een leugen uw kansen op succes vergroten, u blijft eerlijk. Het
nakomen van afspraken vindt u erg belangrijk.

Persoonlijk belang
Normvast

Uw score:

Volgens de vragenlijst bent u iemand die niet snel bereid is om vals te spelen of de regels te overtreden. Echter,
als u hierdoor groot persoonlijke voordeel zou kunnen krijgen, bijvoorbeeld voor uw carrière of bij het bereiken
van persoonlijke doelen, dan kan het wel eens voorkomen dat u een regel overtreedt.

Superieur
Bescheiden

Uw score:

U ziet zichzelf als een gewoon persoon, die geen speciale behandeling heeft verdiend of op de voorgrond hoeft
te staan. U vergelijkt zichzelf niet snel met anderen en bent bescheiden. U voelt zich niet beter dan anderen en
hoeft ook niet altijd tot de besten te horen.

Materialistisch
Immaterialistisch

Uw score:

U bent redelijk geïnteresseerd in het hebben van status en luxe. Het komt wel eens voor dat u jaloers bent op
anderen, bijvoorbeeld als zij meer hebben dan uzelf. Maar voor uw welbevinden is het niet van doorslaggevend
belang of u rijk bent of dat u een hoge functie bekleedt.
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6

2
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Dilemma’s
Dit hoofdstuk geeft aan hoe u met verschillende dilemma’s omgaat. 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.

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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42

-36

-8
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Antwoordanalyse

In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de manier waarop u de persoonlijkheidsvragenlijst heeft
ingevuld. Op twee manieren wordt naar uw antwoorden gekeken: Consistentie en Antwoordtendentie.

Consistentie is een maat om te beoordelen of uw antwoorden op de vragen consistent zijn geweest. Hoe hoger
de score in de grafiek des te consistenter de vragenlijst is ingevuld. Bij zeer lage scores (<3) dienen de
resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

Antwoordtendentie geeft informatie over uw antwoordpatroon in vergelijking met anderen. Wijkt de balk naar
links uit dan betekent dit dat u deze antwoordoptie (1 tot 4) minder vaak heeft gekozen dan de normgroep. Een
balk naar rechts geeft aan dat u de betreffende antwoordoptie vaker heeft gekozen. Het percentage van de
afwijking leest u af op de horizontale as.

Consistentie

Antwoordtendentie

Antwoordoptie 1

Antwoordoptie 2

Antwoordoptie 3

Antwoordoptie 4

pagina 15 van 29Jan Voorbeeld Rapport Persoonlijkheid & Waarden Assessment



Status

Dominantie

Competitie

Zelfvertoon

Contactbehoefte

Sociaal Ontspannen

Zelfonthulling

Vertrouwen

Hartelijkheid

Zorgzaamheid

Energie

Zelfontwikkeling

Volharding

Variatiebehoefte

Originaliteit

Onafhankelijkheid

Definities

Definities van de persoonskenmerken

Invloed

De mate waarin iemand zijn of haar omgeving bepaalt en hoe onafhankelijk hij of zij zich opstelt.

Het best mogelijke willen bereiken. Hogerop willen komen.

De leiding nemen. Een bepalende rol spelen bij de samenwerking.

Beter willen zijn dan anderen.

Graag in het middelpunt van de belangstelling staan.

Sociabiliteit

Kenmerken die het persoonlijke contact met anderen bepalen.

Behoefte hebben aan gezelschap.

Zich ontspannen voelen in het contact met anderen.

Eigen gevoelens met anderen willen delen.

Geloven in de goede bedoelingen van anderen.

Aardig, vrolijk en opgewekt zijn tegen anderen.

Zich betrokken voelen bij anderen. Anderen graag willen helpen.

Gedrevenheid

De drijfveren van een persoon op werkgebied.

De energie hebben om veel te doen.

Gedreven zijn eigen kwaliteiten helemaal te benutten.

Inzet tonen. Taken en afspraken serieus nemen en nakomen.

Houden van verandering en het opdoen van nieuwe ervaringen.

Nieuwe oplossingen bedenken. Creatief zijn.

Zaken op eigen manier uit willen voeren.
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Ordelijkheid

Nauwkeurigheid

Regelmaat

Conformisme

Weloverwogen

Zelfvertrouwen

Positivisme

Frustratietolerantie

Incasseringsvermogen

Structuur

De mate waarin iemand zich doelgericht gedraagt en zichzelf organiseert.

Zelf structuur aanbrengen.

Zorgvuldig werken, met oog voor details.

Behoefte hebben aan orde en regels.

Zich kunnen aanpassen aan de geldende normen en waarden. Gezag respecteren.

Zorgvuldig nadenken voordat gehandeld wordt.

Stabiliteit

De mate waarin iemand emotioneel stabiel is. Zelfvertrouwen, incasseringsvermogen hebben. Zich in het
algemeen goed voelen.

Zelfverzekerd zijn.

Een positieve kijk op het leven hebben.

Zich verdraagzaam opstellen naar anderen.

Adequaat om kunnen gaan met kritiek en tegenslag.
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Initiatief

Besluitvaardigheid

Flexibiliteit

Stressbestendigheid

Ambitie

Zelfstandigheid

Doorzettingsvermogen

Resultaatgerichtheid

Leerbereidheid

Inzet

Nauwkeurigheid

Organisatiesensitiviteit

Klantoriëntatie

Kwaliteitsgerichtheid

Ondernemerschap

Overtuigingskracht

Aansturen van groepen

Aansturen van
individuen

Coachen van
medewerkers

Onderhandelen

Definities van de competenties

Persoonlijke gerichtheid

In staat zijn om zaken te initiëren, uit zichzelf doelmatig actie kunnen ondernemen.

In staat zijn om snel en adequaat beslissingen te kunnen nemen.

Kan door te wisselen van gedragsstijl doelgericht en effectief optreden onder
verschillende en veranderende omstandigheden.

In staat zijn onder stressvolle omstandigheden effectief te blijven functioneren.

Gedreven zijn, meer dan gemiddeld willen presteren.

In staat zijn zelfstandig werkzaamheden te verrichten, doelen te stellen en daar
vorm en inhoud aan te geven.

Erop gericht zijn, ondanks tegenslagen, eenmaal begonnen zaken te volbrengen.

Gedreven zijn concrete doelen en resultaten te bereiken.

Bereid zijn tot het ontwikkelen en uitbreiden van kennis en vaardigheden door
leren.

In staat zijn gedurende een lange periode een grote inspanning te willen en kunnen
leveren.

In staat zijn secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden.

Organisatiegerichtheid

In staat zijn om de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten te
onderkennen op andere organisatieonderdelen.

In staat zijn om zich in te leven in en te reageren op de behoeften van een klant.

Erop gericht zijn een hoge kwaliteit te leveren en zaken te perfectioneren.

Er op gericht zijn winst te behalen door zakelijke kansen te signaleren en te
benutten en door gecalculeerde risico’s te durven nemen.

Beïnvloedend vermogen

In staat zijn anderen mee te krijgen met een bepaald standpunt, voorstel of idee.

In staat zijn leiding te geven aan een groep.

In staat zijn leiding te geven aan een individu.

In staat zijn in de rol van leidinggevende medewerkers te stimuleren en te
begeleiden in hun ontwikkeling.

In staat zijn wederzijdse belangen en standpunten af te tasten om tot een voor alle
partijen geaccepteerde overeenkomst te komen.
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Plannen en organiseren

Delegeren

Voortgangscontrole

Sensitiviteit

Samenwerking

Optreden

Relatiebeheer

Sociabiliteit

Assertiviteit

Organisatievermogen

In staat zijn om activiteiten en werkzaamheden te plannen en te organiseren.

In staat zijn werkzaamheden op een gerichte manier aan anderen over te dragen.

In staat zijn om eenmaal geïnitieerde zaken te volgen, op voortgang te controleren.

Relationeel vermogen

In staat zijn signalen van anderen aan te voelen en daar adequaat op in te spelen.

Samen met anderen op constructieve wijze bereiken van gemeenschappelijke
doelen.

Een krachtige, professionele indruk maken op anderen.

Het op constructieve wijze aangaan en onderhouden van relaties.

Beweegt zich graag en gemakkelijk in groepen mensen.

Komt op voor eigen meningen, ook als er vanuit de omgeving druk op wordt
gelegd.
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Balans privé-werk

Financiele beloning

Waardering en
erkenning

Concrete resultaten

Zinvolle bijdrage

Carrière

Kwaliteit

Creatief denken

Beïnvloeden

Ondernemen

Hulp verlenen

Analyseren

Ontwikkelen

Fysiek actief zijn

Autonomie

Zekerheid en stabiliteit

Taakuitdaging

Samenwerking

Definities van de Carrièrewaarden

Geeft de balans aan tussen privé en werkleven: “waar wilt u uw energie op
richten”?

Opbrengsten

Gemotiveerd worden door dat wat de werkzaamheden u opleveren: “waar doet u het voor?”

Gestimuleerd worden door financiële beloning en inkomen.

Graag waardering en erkenning krijgen van anderen.

Resultaten van eigen werkzaamheden willen zien, gericht zijn op concrete
resultaten.

Een bijdrage leveren die betekenisvol is voor anderen.

Graag veel in het werk willen bereiken, hogerop willen komen. Het leuk vinden om
prestaties te vergelijken met anderen.

Een hoge kwaliteit van werk willen leveren, hoge eisen stellen aan het afgeleverde
werk.

Activiteiten

Carrière Waarden die typen activiteiten aangeven: “wat vindt u prettig om te doen?”

Creatief en vernieuwend bezig zijn, ruimte hebben om te bedenken en te
ontwikkelen.

Het beïnvloeden van processen, mensen en groepen.

Het initiëren van acties, projecten en ondernemingen.

Iets voor iemand kunnen doen, diensten verlenen.

Het prettig vinden complexe problemen te analyseren, daarover na te denken.

Het belangrijk vinden jezelf te kunnen blijven ontwikkelen, te blijven leren in je
werk.

Het prettig vinden lichamelijke arbeid te verrichten, ambachtelijk werk te
verrichten.

Omgeving

Carrière Waarden die aangeven wat iemand vanuit de omgeving nodig heeft: “wat biedt de omgeving u?”

Het prettig vinden om zelf te kunnen bepalen wat u doet.

Het prettig vinden zekerheid en stabiliteit te hebben.

Uitdagingen zoeken, nieuwe of afwisselende taken willen vervullen.

Omgaan met mensen, onderdeel uitmaken van een sociaal geheel, een prettige
sfeer.
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Profilering

Dynamiek

Graag in de belangstelling staan, aandacht krijgen.

Het leuk vinden hard te werken. Graag veel te doen willen hebben. In een drukke
omgeving willen werken.
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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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8

2

1

5

8

10

6

3

10

2

8

10

6

10

10

10

5

6

2

8

8

10

2

9

3

6

3

Bijlage voor de adviseur

Grafische weergave excessieve neigingen

De score op de excessieve neigingen is gebaseerd op de schalen van de vragenlijsten met ieder een eigen
gewicht. Hieronder wordt per excessieve neiging de schalen weergegeven, gesorteerd naar gewicht. Sommige
scores dragen zelfs negatief bij, in dat geval is dat aangegeven.

Stenscores

Impulsiviteit
Weloverwogen (WPV) – negatief

Regelmaat (WPV) – negatief

Frustratietolerantie (WPV) –
negatief

Fantasievol
Originaliteit (WPV)

Creatief denken (CW)

Volharding (WPV) – negatief

Onafhankelijkheid (WPV)

Conformisme (WPV) – negatief

Theatraal
Profilering (CW)

Zelfvertoon (WPV)

Zelfonthulling (WPV)

Onafhankelijkheid (WPV)

Originaliteit (WPV)

Sociaal ontspannen (WPV)

Variatiebehoefte (WPV) – negatief

Conformisme (WPV) – negatief

Zelfvertrouwen (WPV)

Eigenwijs
Onafhankelijkheid (WPV)

Conformisme (WPV) – negatief

Autonomie (CW)

Volharding (WPV)

Variatiebehoefte (WPV) – negatief

Samenwerking (CW) – negatief
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7

7

6

10

7

6

2

8

10

8

3

7

8

2

5

6

7

6

2

3

7

2

2

6

5

8

1

5

8

6

5

9

6

Stenscores

Naïviteit
Vertrouwen (WPV)

Hartelijkheid (WPV)

Oprechtheid (MW)

Overmoedigheid
Positivisme (WPV)

Weloverwogen (WPV) – negatief

Dominantie (WPV)

Competitie (WPV)

Zelfvertrouwen (WPV)

Zekerheid en stabiliteit (CW) –
negatief

Stoutmoedig
Zelfvertrouwen (WPV)

Weloverwogen (WPV) – negatief

Sociaal ontspannen (WPV)

Positivisme (WPV)

Vertrouwen (WPV)

Energie (WPV)

Conformisme (WPV) – negatief

Zekerheid en stabiliteit (CW) –
negatief

Risicovol
Weloverwogen (WPV) – negatief

Conformisme (WPV) – negatief

Kwaliteit (CW) – negatief

Ondernemen (CW)

Dominantie (WPV)

Ordelijkheid (WPV) – negatief

Frustratietolerantie (WPV) –
negatief

Zelfvertrouwen (WPV)

Positivisme (WPV)

Analyseren (CW) – negatief

Bescheidenheid (MW) – negatief

Taakuitdaging (CW)
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5

8

10

5

5

6

6

4

2

5

6

10

6

6

6

3

5

5

8

6

7

9

6

Stenscores

Ongeduldigheid
Frustratietolerantie (WPV) –
negatief

Dominantie (WPV)

Competitie (WPV)

Dynamiek (CW)

Ondernemen (CW)

Taakuitdaging (CW)

Doel-heiligt-de-middelen
Belangen afweging (Dilemma’s) –
negatief

Toepassen van regels (Dilemma’s) –
negatief

Vermijden van materialisme (MW) –
negatief

Normbesef (MW) – negatief

Oprechtheid (MW) – negatief

Gemakzucht
Energie (WPV) – negatief

Zelfontwikkeling (WPV) – negatief

Volharding (WPV) – negatief

Dynamiek (CW) – negatief

Dictatoriaal
Dominantie (WPV)

Hartelijkheid (WPV) – negatief

Zorgzaamheid (WPV) – negatief

Bescheidenheid (MW) – negatief

Normbesef (MW) – negatief
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5

5

4

5

5

7

5

6

10

3

4

9

8

6

4

10

4

10

10

5

10

Stenscores

Hebzucht
Vermijden van materialisme (MW) –
negatief

Financiële beloning (CW)

Eager to please
Waardering en erkenning (CW)

Zorgzaamheid (WPV)

Hulp verlenen (CW)

Hartelijkheid (WPV)

Onafhankelijkheid (WPV) – negatief

Samenwerking (CW)

Zelfingenomenheid
Bescheidenheid (MW) – negatief

Zelfvertrouwen (WPV)

Zelfvertoon (WPV)

Manipulatief
Oprechtheid (MW) – negatief

Belangen afweging (Dilemma’s) –
negatief

Beïnvloeden (CW)

Competitie (WPV)

Sociaal ontspannen (WPV)

Zelfonthulling (WPV) – negatief
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4

10

10

7

5

6

6

7

5

9

3

5

4

9

8

3

6

8

1

1

2

3

3

2

6

6

Stenscores

Gereserveerd
Oprechtheid (MW) – negatief

Zelfonthulling (WPV) – negatief

Vertrouwen (WPV) – negatief

Contactbehoefte (WPV) – negatief

Zelfvertoon (WPV) – negatief

Hartelijkheid (WPV) – negatief

Zorgzaamheid (WPV) – negatief

Sociaal ontspannen (WPV) –
negatief

Autonomie (CW)

Samenwerking (CW) – negatief

Hulp verlenen (CW) – negatief

Zelfoverschatting
Bescheidenheid (MW) – negatief

Zelfvertrouwen (WPV)

Rigiditeit
Variatiebehoefte (WPV) – negatief

Status (WPV)

Ordelijkheid (WPV)

Regelmaat (WPV)

Toepassen van regels (Dilemma’s)

Zekerheid en stabiliteit (CW)

Passiviteit
Weloverwogen (WPV)

Keuzes maken (Dilemma’s) –
negatief

Kwaliteit (CW)
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3

2

7

6

3

7

10

6

10

3

2

2

2

6

6

6

7

2

2

1

2

6

2

1

3

Stenscores

Besluiteloosheid
Weloverwogen (WPV)

Vertrouwen (WPV) – negatief

Positivisme (WPV) – negatief

Sceptisch
Vertrouwen (WPV) – negatief

Zelfonthulling (WPV) – negatief

Hartelijkheid (WPV) – negatief

Oprechtheid (MW) – negatief

Overmatig voorzichtig
Weloverwogen (WPV)

Conformisme (WPV)

Toepassen van regels (Dilemma’s)

Keuzes maken (Dilemma’s) –
negatief

Variatiebehoefte (WPV) – negatief

Positivisme (WPV) – negatief

Vertrouwen (WPV) – negatief

Perfectionisme
Nauwkeurigheid (WPV)

Ordelijkheid (WPV)

Weloverwogen (WPV)

Kwaliteit (CW)

Toepassen van regels (Dilemma’s)

Regelmaat (WPV)

Zekerheid en stabiliteit (CW)
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2

6

10

10

Stenscores

Kleurloos
Zelfvertoon (WPV) – negatief

Zelfonthulling (WPV) – negatief

Profilering (CW) – negatief
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