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Inleiding

Op 18 april 2019 heb jij de EmployabilityScan ingevuld. De EmployabilityScan is een vragenlijst opgebouwd uit twee
verschillende onderdelen. De uitslag brengt vanuit twee invalshoeken jouw inzetbaarheid in kaart: eerst worden jouw
talenten en aandachtspunten besproken aan de hand van jouw persoonlijkheidsanalyse. Vervolgens wordt er ingegaan
op hoe jij jouw eigen inzetbaarheid beleeft en welke kansen en belemmeringen jij ervaart.
Duurzame inzetbaarheid
De inzetbaarheid van een professional wordt beïnvloed door verschillende factoren. Vaardigheden, competenties en
kennis spelen een rol. Evenals de mate waarin iemand fit en vitaal is. Toch is het enkele feit dat iemand iets weet of
kan, geen garantie dat iemand het ook doet en er ook nog gelukkig van wordt. Als we het hebben over de (duurzame)
inzetbaarheid van een professional, is het om die reden van belang het individu vanuit meerdere invalshoeken in kaart
te brengen en onder meer stil te staan bij de persoonlijke omstandigheden, balans werk/privé en de levensfase waarin
iemand verkeert. Met al deze factoren rekening houdend, kan er met de uitslag van de EmployabilityScan een
betrouwbare indicatie worden gegeven van de mate waarin iemand (duurzaam) inzetbaar is en wat er voor nodig is om
dit te realiseren of te behouden.
Over deze rapportage
Deze rapportage is bedoeld ter reflectie. De rapportage kan bijdragen aan het vergroten van zelfkennis en zelfinzicht.
Het geeft een beeld van hoe gedrag tot stand komt en wat gedrag kan beïnvloeden en maakt het mogelijk een
inschatting te maken van de huidige (duurzame) inzetbaarheid. Dit kan tevens helpen meer inzicht te krijgen in hoe
anderen, zoals (toekomstige) medewerkers, collega's of leidinggevende, jou kunnen ervaren, hoe jij overkomt en hoe jij
wellicht slimmer met anderen kan omgaan.
Dit rapport wordt elektronisch gegenereerd door ons expertsysteem. De rapportage is een interpretatie van de
antwoorden die jij in het e-assessment hebt gegeven. Op de volgende pagina wordt uitgelegd hoe de
EmployabilityScan is opgebouwd. Vervolgens wordt ieder gemaakt onderdeel afzonderlijk besproken, waarbij kort
wordt uitgelegd wat het onderdeel in kaart heeft gebracht, waarna de uitslag zowel grafisch als tekstueel wordt
teruggekoppeld. Na het bespreken van de verschillende onderdelen volgt er een slotwoord.

NB. Dit rapport is uitsluitend bestemd voor Voorbeeld Rapportage en degene die hem in het kader van zijn ontwikkeling
begeleidt. Omdat individuen en situaties continu veranderen, heeft het rapport slechts een beperkte houdbaarheid.
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Over gedrag en de EmployabilityScan

De EmployabilityScan is een digitale vragenlijst die jou als mens en als professional in beeld brengt. De
DilemmaMethode wordt hierbij als uitgangspunt genomen.
Over gedrag
De EmployabilityScan gaat over gedrag. Over een deel van dit gedrag kunnen wij bewust regie voeren, een ander deel
van dit gedrag komt onbewust tot stand. Een deel van ons gedrag komt voort uit onze persoonlijkheid en een ander
deel wordt gestuurd door onze omgeving. Het helpt wanneer gedrag stapsgewijs kan worden uitgelegd op een
begrijpelijke manier, waarbij ook de samenhang van de onderliggende drijfveren van gedrag worden toegelicht. In de
DilemmaMethode wordt hiervoor het hoofd, het hart, de raderen en de benen gebruikt.

Hoofd - Regie voeren
Regie voeren over onszelf en onze (werk)situatie doen we vanuit ons hoofd. We maken (al
dan niet bewust) keuzes, nemen verschillende rollen aan, laten ons leiden door persoonlijke
belangen en streven doelen na. De manier waarop we regie voeren wordt bepaald door onze
kennis, vaardigheden en capaciteiten. Dit is geen onderdeel van de EmployabilityScan.

Hart - Intrinsieke motivatie
Door ons hart worden we ergens toe gedreven. Het weerspiegelt waar we blij van worden,
wat ons energie geeft en waar we ons op willen richten. Tegelijkertijd weerspiegelt het ook
wat weerstand of tegenzin oproept, waar we geen energie van krijgen en wat wij het liefst
willen vermijden. Dit wordt ook wel intrinsieke motivatie genoemd. Aan de hand van de
vragenlijst is jouw persoonlijkheidsprofiel in kaart gebracht en wordt inzichtelijk gemaakt wat
jou intrinsiek motiveert.

Raderen - Inzetbaarheid
Welke vaardigheden en competenties wij inzetten, wordt bepaald door onze inzetbaarheid.
Daarbij putten we uit wat we kunnen, uit wat we hebben geleerd en waar ten aanzien van
taken en activiteiten onze voorkeuren liggen. In deze rapportage bespreken we jouw
inzetbaarheid aan de hand van een belevingsvragenlijst, waarin de acht
Inzetbaarheidsfactoren zijn bevraagd.

Benen - Mentale balans
De situatie waarin we ons op dit moment bevinden en hoe we ons daarbij voelen, bepaalt hoe
we keuzes maken en welke prioriteiten we stellen. We staan anders in het leven wanneer we
weinig zorgen hebben, energiek zijn en zelfvertrouwen hebben dan wanneer we stress
ervaren, veel verplichtingen en zorgen hebben. De balans tussen draagkracht en draaglast
bepaalt in hoeverre we open staan om nieuwe ervaringen toe te laten en aangeleerd gedrag
te vertonen. Dit is geen onderdeel van de EmployabilityScan.
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Persoonlijkheidsanalyse
Veel van onze gedragingen komen voort uit onze primaire behoeften en persoonlijke
karaktertrekken, ook wel persoonlijkheid genoemd. Het vertelt iets over welk gedrag onze
voorkeur heeft en hoe wij geneigd zijn om te gaan met bepaalde situaties. Het is het gedrag dat
we automatisch, vaak zonder erover na te denken, laten zien. In onderstaande grafiek wordt
jouw persoonlijkheidsprofiel weergegeven. Hierin staan de eigenschappen die jouw voorkeur
hebben en welke eigenschappen minder jouw voorkeur hebben.

Standvastig
Ondersteunend
Loyaal
Intuïtief

Waarnemend
Autonoom
Grensverleggend
Pragmatisch

Vrijblijvend

Dwingend

Ongeordend

Geordend

Informeel

Principieel

Assertief

Samenwerkend

Zakelijk
Overleggend
Re-actief
Bescheiden
Draagvlak
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3.1 Intrinsieke motivatie en drijfveren

De persoonskenmerken die jij hebt aangegeven als meest sprekend voor jouw karakter, geven een beeld van jouw
intrinsieke motivatie. Het inzetten van deze eigenschappen levert jou eerder energie op dan weerstand. Hieronder
worden de voor jou meest sprekende persoonskenmerken en jouw gedrevenheid besproken.

Je bent gedreven om je te verantwoorden en je bent meestal bereid om je nauwgezet te houden aan gemaakte
afspraken. Je hebt vaak een sterke controle-sensitiviteit en je bent in staat om desnoods corrigerend of handhavend
op te treden. Je kunt anderen corrigeren, aanspreken op hun gedrag of het nakomen van afspraken afdwingen. Je
handelt meestal formeel en feitelijk en meestal richt jij je naar rechten en plichten, afspraken en regels. Je hebt vaak
nauwelijks moeite met gezagsverhoudingen en meestal toon je respect voor tradities, hiërarchie en gezag. Je vindt
het vaak erg belangrijk dat mensen hun afspraken nakomen en je streeft naar orde, regelmaat en duidelijkheid en
wat je belooft, dat kom je vrijwel altijd werkelijk na.
Jij bent gedreven om goed geordend en goed gestructureerd te werken, zowel zakelijk als privé. Jij bent gericht op
orde, regelmaat en nauwkeurigheid en jij stelt kwaliteit boven kwantiteit. Jij hebt oog voor details, jij bent gericht op
feiten en vooral gedreven om nauwkeurig en precies te werken. Jij hecht veel waarde aan een goede structuur van
werken en jij vindt het meestal erg belangrijk dat iets goed gebeurt, en eigenlijk anders maar niet. Jij bent gericht op
feiten en zeker niet op verzinsels, want daar heeft niemand wat aan. Meestal controleer jij liever of iets klopt, dan
dat jij iets aan het toeval overlaat. Eigenlijk alles wat jij doet, doe jij het liefst zorgvuldig, nauwkeurig en precies en
als dit niet mogelijk is, dan heb jij er meestal ook niet echt plezier van. Als jij twijfelt, dan stel je vragen of ga jij in
ieder geval op zoek naar zekerheid en meestal zeg jij iets niet zomaar en ook niet zonder reden. En als iets niet
eerlijk of oprecht gaat, dan laat jij het er meestal niet bij zitten.
Je bent veelal gedreven tot loyaliteit en duidelijkheid en meestal weet jij graag waar jij aan toe bent. Je presteert
meestal het best in een voor jou bekende en vertrouwde omgeving, waarbij jij weet waar jij aan toe bent en wat je
verwachten kunt. Veranderingen dienen tenminste een verbetering te zijn en voordat jij 'jouw oude schoenen
weggooit', moeten jouw nieuwe schoenen als het ware al zijn ingelopen. Plotselinge wijzigingen of verandering
kunnen je soms onrustig maken, liever weet jij wat je verwachten kunt of weet jij waar iedereen aan toe is.
Eventuele wijzigingen of aanpassingen hoor jij graag op tijd, zodat je er niet door overvallen wordt of jij je er
tenminste op kunt voorbereiden. Als zaken wijzigen wens jij graag wel te weten wat het voordeel of het nut ervan is,
anders heeft het meestal jouw voorkeur dat alles bij het oude blijft.
Je bent gedreven tot duidelijkheid en zekerheid en een gevoel van veiligheid. Je bent in staat om jezelf standvastig
op te stellen en meestal laat jij je niet snel afleiden of je afbrengen van jouw taak, jouw doelstelling of planning. Je
bent gericht op feiten en op zekerheid en vaak ben je op zoek naar de waarheid. Meestal baseer jij je op een goede
planning en een duidelijke manier van werken en bij voorkeur laat jij niets aan het toeval over. Je bent vaak goed in
staat om jezelf te focussen, je maakt af waar jij mee bezig bent en zelden komt het voor dat je met meerdere dingen
tegelijk bezig bent. Vaak ben je meer gericht op feitelijke zekerheid dan op ontdekken of fantaseren. Ook ben je
vaak meer gericht op de bewezen werkelijkheid dan op verzinnen, uitproberen of experimenteren. Het liefst hanteer
je een duidelijk planning en meestal vind je het onwenselijk om geconfronteerd te worden met plotselinge
wijzigingen of verrassingen. Je richt je daarom vooral op zaken die helder, praktisch en concreet uitvoerbaar zijn,
minder richt jij je op zaken die vaag, abstract, mysterieus of cryptisch zijn.
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3.2 Overzicht rolpatronen
Onderstaand worden de rolpatronen op basis van jouw persoonlijkheidsprofiel weergegeven. Hierbij is de intrinsieke
motivatie vertaald naar de gedrevenheid en de vaardigheden als we deze gedrevenheid bewust leren inzetten. Ook
staan de persoonlijke valkuilen die dit met zich meebrengt en de uitdagingen ten behoeve van de persoonlijke
ontwikkeling beschreven. Op de volgende pagina's wordt dit verder uitgesplitst naar kernkwaliteiten, valkuilen,
allergieën en uitdagingen. Elk van deze onderdelen wordt uitgebreid toegelicht.

Drijfveren

Vaardigheden

• Je hebt graag alles onder controle.
• Je bent gedreven tot orde, regelmaat en feiten.
• Je streeft meestal naar zekerheid, veiligheid en
voorspelbaarheid.
• Je wil graag duidelijk en betrouwbaar zijn.

• Je streeft naar kwaliteit, nauwkeurigheid en
deskundigheid.
• Je toont je veelal stellig, feitelijk, geordend en
nauwkeurig.
• Je toont je veelal loyaal, degelijk en
betrouwbaar.
• Je toont jezelf veelal vasthoudend, direct en
concreet ondersteunend.

Valkuilen

Uitdagingen

• Je kunt soms erg kritisch zijn, pietluttig of
belerend.
• Je kunt soms onredelijk streng zijn, je ergeren
en anderen corrigeren of bestraffen.
• Je kunt soms erg vasthoudend zijn en
noodzakelijke veranderingen tegenhouden.
• Je kunt soms erg streng, te vasthoudend, star of
koppig zijn.

• Je mag soms meer gericht zijn op innovatie en
creativiteit.
• Je mag soms ook eens iets door de vingers
zien, vergeven of vergeten.
• Je mag leren anticiperen op ontwikkelingen,
wijzigingen of plotselinge gebeurtenissen.
• Je mag je soms meer flexibel of wendbaar
opstellen.
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3.2 Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn de talenten van een persoon. Deze komen voort uit onze intrinsieke
motivatie en persoonlijke karaktereigenschappen. Het zijn onze talenten die we automatisch,
vaak zonder erover na te denken, laten zien. Naar mate we ouder worden en ons ontwikkelen,
kunnen we leren onze talenten meer bewust in te zetten en ze te ontwikkelen tot competenties.
Onderstaand worden jouw kernkwaliteiten beschreven.

Jij bent vaak feitelijk en concreet, jij hebt oog voor details en meestal ben jij controlerend ingesteld, gericht op
degelijkheid, zekerheid en herkenbaarheid. Jij gaat meestal uit van wat jij weet, jij kent, kunt overzien en/of waar jij
vertrouwd mee bent. Meestal ben jij gericht op veiligheid, orde, regelmaat en kwaliteit en vaak ben jij precies en
nauwkeurig, zowel in jouw werk als in jouw dagelijks handelen.
Jij maakt waar waarvoor jij staat en meestal doe jij precies wat jij beloofd hebt of jij je hebt voorgenomen. Zelden zal
jij je niet aan jouw afspraak houden, ook niet als jij je verslikt hebt of teveel hooi op jouw vork hebt genomen.
Jij bent vaak vooral duidelijk, feitelijk, precies en nauwkeurig. Jij werkt vaak zeer geordend en jij maakt duidelijke
afspraken. Jij hanteert veelal heldere kaders en richtlijnen en meestal laat jij weinig ruimte voor onduidelijkheid.
Vergissingen en verrassingen wens jij zoveel als mogelijk uit te sluiten, maar daardoor is er ook minder speelruimte
voor innovatie of avontuur. Op jou kun je dus rekenen, weet iedereen waar hij of zij aan toe is en staat ook zelden
iemand voor een plotselinge verrassing. Tenzij er overmacht in het spel is, maar ook daar zal jij vaak rekening mee
willen houden of dit willen voorzien.
Jij toont jezelf vaak waakzaam en principieel, komt daardoor soms wel streng of rechtlijnig over op anderen, vooral
omdat jij vaak voorzichtig bent en liever geen fouten maakt. Veel van wat jij persoonlijk denkt of voelt spreek jij niet
snel uit of laat jij nauwelijks merken, waardoor jij soms wel geremd kunt zijn in jouw gedrag of in jouw waarneming.
Bij onduidelijkheid en misverstanden, maar ook bij verschil van norm of inzicht, ben jij gedreven om je feitelijk en
principieel op te stellen, waardoor jij soms minder begripvol over komt op anderen, bijvoorbeeld als anderen je
vragen om iets door de vingers te zien. Meestal zal jij dan vriendelijk doch duidelijk aangeven wat jouw rol of taak is,
waarbij jij niet of nauwelijks bereid bent 'om buiten de lijntjes te kleuren'. Wel zal jij je bij tegenstrijdige belangen
vaak wel hiërarchisch schikken, bijvoorbeeld als een en ander je wordt opgedragen, het zo hoort of afgesproken is.
Jij toont jezelf meestal van jouw beste kant en meestal doe en handel jij naar beste weten en kunnen. Vaak ben jij
loyaal en dienstbaar ingesteld, doe jij wat jij hebt beloofd, waar jij voor staat en/of wat er van je wordt verwacht. Jij
zal anderen liever niet teleur willen stellen en meestal zal jij je loyaal opstellen jegens anderen, de organisatie en/of
jouw taak of opdracht. Jij bent vaak trouw aan hoe het hoort, tradities, opvoeding en/of cultuurwaarden en meestal
ben jij meer gericht op veiligheid en op herkenbaarheid dan op avontuur of plotselinge wijzigingen of veranderingen.
Jij neemt jouw taak vaak serieus. Jij vindt het belangrijk dat iedereen respectvol omgaat met normen, waarden,
regels en afspraken en in de dagelijkse praktijk zal jij daar ook op aandringen bij anderen. Jij zal hiervoor aandacht
vragen en aandringen op het respecteren ervan en desnoods corrigerend optreden bij overtredingen. Jij kunt je
hierbij desnoods principieel opstellen, zowel naar jezelf als ook naar anderen.
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Jij toont jezelf vaak geconcentreerd op jouw taak of werkzaamheden. Jij bent veelal duidelijk en deskundig,
bijvoorbeeld op jouw vakgebied, maar meestal ook waar jouw interesse ligt of waar jij ervaring mee hebt opgedaan.
Vaak ben jij dan gefocust en concreet, maar ook behulpzaam en ondersteunend in jouw houding en gedrag. Vaak
ben jij dan ook vasthoudend en meestal kan jij jezelf goed focussen en je concentreren op jouw taak. Meestal laat jij
je niet zo snel van de wijs brengen, werk jij planmatig en gestructureerd en als jij jezelf deskundig acht, dan zeg jij
meestal precies waar het op staat of wat jij vindt.
Jij laat je meestal niet snel overhalen of verleiden tot iets waar jij niet achter staat of waar jij het niet mee eens bent.
Ervaar jij jezelf deskundig en vertrouwd, dan ben jij meestal niet alleen erg duidelijk, maar vaak ook vasthoudend in
jouw mening, houding en gedrag. Voel jij je niet zeker, is iets je niet voldoende duidelijk of acht jij jezelf
onvoldoende deskundig, ook dan ben jij vaak duidelijk en vasthoudend, maar dan vooral in het aangeven van jouw
grenzen. Zelden zal jij dan zomaar iets doen of jouw geluk beproeven, maar eerst vragen om duidelijkheid, uitleg
en/of kaders, voordat jij ergens aan begint of jij jouw bijdrage levert.
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3.3 Valkuilen

Ook al hebben we talenten en kwaliteiten die we goed kunnen gebruiken, niet altijd zijn deze
talenten handig of van toepassing op de situatie. Dit zijn echter wel de gedragingen die we
prettig vinden en waartoe we worden gedreven. Daarom is het soms lastig om tegen onze
drijfveren in te handelen. Ons talent is in dit geval 'te veel' aanwezig, waardoor we er in
doorslaan en wijzelf of anderen er last van krijgen. Daarom hoort bij een talent ook altijd een
valkuil. Hieronder bespreken we de valkuilen op basis van jouw persoonlijkheidsprofiel.

Jij kunt soms ook te sterk gericht zijn op hoe het hoort of afgesproken is, waardoor er nauwelijks ruimte is voor
verandering, leren of een vergissing. Soms zeg jij wel heel erg duidelijk waar het op staat of wat er anders of beter
moet en soms heb jij moeite om je ergernis te onderdrukken. Soms kun je ook (te) streng zijn en anderen te
dwingend benaderen of hen voorschrijven hoe het hoort. Hierdoor kun je anderen, vaak onbedoeld, beperken of
teveel afremmen, maar soms ook ontwikkelingen tegenhouden. Vooral als het meer spannend wordt kun jij zowel
jezelf als anderen beperken. Regelmatig heb jij dan last van het spanningsveld tussen creativiteit en zekerheid en
kun jij weerstand ervaren indien er een beroep wordt gedaan op jouw wendbaarheid of flexibiliteit.
Jij kunt soms ook te feitelijk en te rechtlijnig denken en daardoor soms onvoldoende oog hebben voor
omstandigheden, sfeer of creativiteit. Soms ben jij zo gericht op het detail, de regels of het enkele feit, dat jij de
hoofdlijn, het doel en/of de menselijke beleving soms uit het oog verliest. Jij kunt soms ook het onmogelijke van
jezelf en/of anderen vragen en als de druk oploopt kun jij onredelijk worden en je dan bestraffend en corrigerend
naar anderen opstellen. Vaak ben jij eerder streng dan creatief, meer feitelijk dan innovatief en meestal sta jij dan
ook kritisch ten opzichte van veranderingen.
Jij bent niet sterk gericht op het herkennen of opmerken van signalen die je prikkelen tot onderzoek, leren of je
begripvol of relativerend op te stellen, maar vaak zal jij dit wel van anderen verlangen. Bij spanning en verhoogde
werkdruk val jij vaak (nog) meer terug op duidelijkheid, afspraken, regels en tradities, wat in samenwerking en
relaties voor spanning kan zorgen, waarbij jij bewust moeite moet doen om begrip op te brengen voor een
tegengeluid of een andere mening. Bij belangentegenstellingen en complexiteit trek jij je vaak terug in jouw eigen
gelijk en tegelijkertijd zal jij vaak vanuit onmacht star en dwingend vragen om (nog) meer duidelijkheid.
Jij kunt soms ook teveel gericht zijn op zekerheid, duidelijkheid en veiligheid en soms kan jij teveel vasthouden aan
de jouw bekende normen, waarden en tradities. Soms kan jij teveel gericht zijn op de meest veilige of bekende weg,
waardoor jij soms noodzakelijke veranderingen kunt tegenhouden of weerstand kan ervaren bij innovatie,
verbetering of ontwikkeling.
Indien er sprake is van druk of spanning, of als iets belangrijk voor je is, word jij vaak (nog) meer concreet in jouw
benadering en (nog) meer feitelijk en dwingend in jouw aanpak, waarbij er soms weinig ruimte is voor
manoeuvreren of het relativeren van afspraken, regels, leef- en omgangsvormen. Hierdoor kun jij soms niet alleen
erg dwingend zijn, maar ook een situatie of relatie onder spanning zetten, waarbij een conflict soms onvermijdelijk
is.

Copyright DilemmaManager B.V.

Pagina 10 van 18

EmployabilityScan
Naam: Voorbeeld Rapportage
Datum: 18 april 2019

Jij kunt soms erg vasthoudend zijn en soms star of koppig overkomen op anderen. Ook kan jij soms onvoldoende
open staan voor prikkels of signalen tot verandering of aanpassing, waardoor jij soms onvoldoende weet te
anticiperen op wijzigende omstandigheden. Vooral als jij je onvoldoende zeker voelt of jij niet goed weet wat er van
je verwacht wordt, kun jij soms erg dwingend uit de hoek komen. Als vervolgens de druk oploopt, dan kan jij bot
reageren, protesteren of gewoon boos worden, maar in ieder geval trap jij dan op de rem. Komt er geen oplossing,
een duidelijke uitleg of een helder plan, dan kan een situatie zich soms ook ontwikkelen tot een conflict, waarbij er
soms harde woorden kunnen vallen.
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3.4 Allergieën

Ook andere mensen hebben voorkeursgedragingen die voortkomen uit hun persoonlijke
behoeften en karaktereigenschappen. Wanneer anderen doorschieten in hun voorkeurgedrag,
dan kan dat bij ons weerstand oproepen. Dit wordt ook wel een allergie genoemd. De meeste
mensen voelen deze allergie met name bij het tegenovergestelde gedrag van het eigen
voorkeurgedrag. Hieronder worden jouw allergieën beschreven.

Jij hebt soms veel moeite met anderen die soms maar wat aanrommelen, kaders loslaten, structuren ter discussie
stellen en nut of noodzaak van discipline, voorschriften of afspraken in twijfel trekken. Jij kunt je ergeren aan
mensen die hun afspraken niet nakomen, normen en waarden kritiseren of tradities ter discussie stellen en zich
niets lijken aan te trekken van gebruiken of conventies. Soms kun jij je mateloos irriteren als anderen regels
overtreden of een losbandig leven leiden en vaak kun je het niet laten om hen dan te corrigeren of hen belerend toe
te spreken.
Jij hebt vaak grote moeite met mensen die buiten de lijntjes kleuren, domme fouten maken en/of vergissingen
begaan. Jij bent vaak min of meer allergisch voor mensen die maar wat aanrommelen en zich niets aantrekken van
orde, regels of afspraken. Jij ziet dan ook zelden iets door de vingers en meestal is er ook weinig ruimte over voor
het lerende element van fouten maken en/of vergissingen begaan.
Vaak heb jij moeite met anderen die je prikkelen of uitdagen om jouw grenzen te verleggen of je min of meer
dwingen om je meer flexibel op te stellen. Of aandringen op coulance, terwijl zij er zelf een rommeltje van hebben
gemaakt. En als mensen niet eerlijk zijn of je botweg voorliegen, dan geef jij duidelijk jouw grenzen aan.
Jij hebt vaak weinig aansluiting met anderen die maar wat aanrommelen, zich onvoldoende focussen, fantaseren of
alleen maar met leuke dingen bezig zijn. Vaak ben jij min of meer allergisch voor mensen die vooral hun eigen gang
gaan, niet opletten of zich recalcitrant of tegendraads gedragen. Vaak heb jij moeite met anderen die normen,
waarden en wetmatigheden kritiseren en zich soms niets lijken aan te trekken van tradities, waarden en
cultuurwaarden. Kortom, soms vind jij het erg lastig om met andersdenkenden om te gaan en vaak kost het je best
veel energie om jouw mening of beleving bij te stellen, vooral als het je persoonlijk raakt. Of tenminste kost het je
moeite om jouw beleving te relativeren of jezelf aan te passen aan veranderingen of aanpassingen waar jij niet
achter staat.
Jij hebt soms moeite met het waarnemen of opmerken van signalen van verandering, aanpassing en/of
ontwikkeling. Jij hebt soms moeite met belangentegenstellingen, onduidelijke signalen of complexe informatie,
vooral als er ook nog eens gevoelens en/of emoties in het spel zijn. Vaak heb jij dan ook meer moeite met reflectie
of kritiek, zeker als jij dit niet kunt plaatsen. Kritiek dient onderbouwd te zijn, gebaseerd op feiten, duidelijk en
concreet en niet op basis van persoonlijke inschattingen of emotionele waarden, want dan houd jij vaak nog sterker
vast aan jouw eigen mening of beleving.
Vaak heb jij niet echt aansluiting met anderen die flexibel omgaan met feiten, afspraken of voorschriften en meestal
ben jij min of meer allergisch voor mensen die maar wat aanrommelen, voorschriften overtreden of simpelweg hun
geluk beproeven.
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3.5 Uitdagingen

We zijn geneigd om gedragingen te vertonen die wij van nature gemakkelijk laten zien: ons
primaire gedrag. Deze gedragingen zijn niet goed of fout, maar in de ene situatie is het primaire
gedrag gewenst en in de andere situatie minder gewenst. Onze uitdagingen helpen om naast
ons primaire gedrag functioneel gedrag te ontwikkelen: gedrag waar de situatie om vraagt.

Jij weet graag waar jij aan toe bent. Vaak ben jij meer gericht op zekerheid en degelijkheid dan op innovatie,
verbetering en/of het toelaten van creativiteit. Vaak vind jij het lastig om vertrouwde zekerheden los te laten of om
jezelf ontdekkend, kwetsbaar of lerend op te stellen. Vaak heb jij moeite met reflectie en soms kun jij kritiek
persoonlijk opvatten.
Jij kunt baat hebben hebben bij een coach of mentor die je prikkelt en desnoods forceert om jouw grenzen te
verleggen, uiteraard wel vanuit wederzijds respect. Je prikkelt om verworven zekerheden te relativeren en actief te
investeren in jezelf en jouw persoonlijke ontwikkeling. Hierbij mag jij vooral aandacht schenken aan het
spanningsveld van corrigeren (straffen) en waarderen of stimuleren (belonen). Ook is het essentieel om actief het
onderscheid te (leren) maken tussen mens en functionaris, kortom wie iemand is en wat iemand doet.
Jij mag soms meer begrip opbrengen voor het lerende en ontdekkende element van fouten en vergissingen en
meer oog hebben voor de werkelijkheid van jezelf ontwikkelen, wat redelijk is en wat haalbaar is. Wellicht heb jij
vaak op basis van het enkele feit gelijk, toch mag jij soms meer het verschil (leren) zien tussen feiten en meningen
en meer open staan voor leren en ontwikkelen. Soms mag jij je meer bewust zijn dat mensen moeten leren van hun
fouten en dat fouten en vergissingen een onderdeel zijn van ieders ontwikkeling.
Jij mag soms ook eens iets door de vingers zien en accepteren dat regels dienstbaar zijn en bijdragen aan een
duurzame samenleving en het naleven ervan geen doel op zichzelf is. Soms zelfs dienen regels worden losgelaten
om het gemeenschappelijk belang te dienen. Jij kunt er baat bij hebben om je te verdiepen in het inzicht in de
effectiviteit van straffen en belonen, waarbij een coach of mentor je kan spiegelen en mag reflecteren op jouw
houding en gedrag. Of je simpelweg mag prikkelen om ook eens iets door de vingers te zien.
Vaak ga jij het liefst op zeker en val jij terug op het je bekende en vertrouwde. Soms ben jij meer gericht op
zekerheid dan op jezelf ontwikkelen en vaak ga jij meer op zeker, dan dat jij open staat voor kansen of nieuw
perspectief. Hierdoor loop jij niet alleen soms kansen mis, jij bent hierdoor ook meer vatbaar voor verzuring en
verstarring.
Jij mag soms meer aandacht schenken aan het jezelf ontwikkelen, training en scholing. Jij mag jezelf oefenen in het
doen van onderzoek en je meer ontdekkend, vragend en lerend (leren) opstellen. Jij kunt baat hebben bij reflectie,
het evalueren van oorzaak en gevolg en het doen van onderzoek, maar ook mag jij (meer) geprikkeld worden om te
investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling en/of jouw duurzame inzetbaarheid.
Hiermee wachten tot het moet of nodig is, is zeker niet aan te raden, waarbij het afleren van ingesleten patronen
vaak de grootste belemmering is voor je.
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Jij kunt veel baat hebben bij het doen van onderzoek en het analyseren van zaken, bijvoorbeeld door je te (blijven)
ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Jij mag jezelf oefenen in het je ontdekkend, onderzoekend en
leerbaar opstellen en vooral investeren in het doen van onderzoek naar oorzaak en gevolg of onderliggende
motieven. Jij mag leren je soms meer wendbaar op te stellen en meer open staan voor signalen van veranderingen
en soms minder krampachtig vasthouden aan jouw eigen beleving of zienswijze.
Jij mag je (meer) focussen op onderzoek en ontwikkeling en soms meer de verbinding zoeken met anderen die je
mogen kritiseren, een tegengeluid laten horen of een andere mening hebben, ook al druist deze wellicht in tegen
jouw eigen gevoel of mening.
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4

Inzetbaarheid

Welk gedrag wij inzetten wordt bepaald door hoe wij regie voeren over ons gedrag, onze
persoonlijkheid en hoeveel energie, zorgen en verplichtingen wij ervaren. In dit hoofdstuk wordt
beschreven hoe jij jouw inzetbaarheid en mogelijkheden tot ontwikkeling ervaart, uitgesplitst
naar acht verschillende onderwerpen.

Leiding

Collegialiteit

Functie-interesse

Functieperceptie

Materiële waardering

Immateriële waardering

Leermotivatie

Verandervermogen

Een groene score staat voor het ervaren van een positief gevoel en vertrouwen ten aanzien van dit
onderwerp. Dit kan een positieve invloed hebben op jouw (loopbaan)ontwikkeling;
Een oranje score staat voor een indicatie van het ervaren van een gevoel van bezorgdheid en onzekerheid
ten aanzien van dit onderwerp. Dit betekent dat dit mogelijk een belemmering kan zijn voor jouw
(loopbaan)ontwikkeling;
Een rode score staat voor een indicatie van het ervaren van een negatief gevoel ten aanzien van dit
onderwerp. Er is een grote kans dat dit een belemmering is voor jouw (loopbaan)ontwikkeling.
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5.1 Toelichting Inzetbaarheidsfactoren
Leiding
Leiding is indicatief voor de mate van steun of waardering die iemand ervaart te ontvangen van zijn leidinggevende.
Het geeft een duidelijk beeld van de beleving van (de stijl van) leidinggeven, het ervaren van concrete en praktische
ondersteuning en de omgang met hiërarchische verhoudingen.
Voorbeeld Rapportage scoort hoog op leiding.
Met deze hoge score op leiding geeft Voorbeeld Rapportage aan positief te zijn over zijn leidinggevende. Hij ervaart
doorgaans voldoende steun van zijn leidinggevende en hij is tevreden over de wijze waarop hij sturing en leiding krijgt
van zijn leidinggevende. Hij voelt zich doorgaans ook voldoende gewaardeerd door zijn leidinggevende en hij ervaart
ook niet of nauwelijks spanning ten aanzien van de huidige hiërarchische verhoudingen.

Collegialiteit
Collegialiteit is indicatief voor de mate van steun of waardering die iemand ervaart van zijn collega’s. Het geeft een
duidelijk beeld van de sfeer op de werkvloer, de onderlinge verhoudingen en het ervaren van collegialiteit.
Voorbeeld Rapportage scoort hoog op collegialiteit.
Met deze hoge score op collegialiteit geeft Voorbeeld Rapportage aan dat hij vaak een plezierige en goede werksfeer
ervaart. Hij heeft vaak voldoende aansluiting, ervaart voldoende onderlinge steun en waardering en er is meestal
sprake van een goede onderlinge sfeer en samenwerking. Er is doorgaans ook voldoende duidelijkheid over de
taakverdeling, er zijn goede afspraken over de onderlinge samenwerking en bij onduidelijkheden of wijzigingen wordt
dit meestal op een constructieve wijze bespreekbaar gemaakt.

Functie-interesse
Functie-interesse is indicatief voor de mate van interesse voor en tevredenheid over de huidige functie. Het geeft een
duidelijk beeld van de mate waarin iemand ervaart dat taken en werkzaamheden aansluiten op zijn talenten,
competenties en vaardigheden.
Voorbeeld Rapportage scoort neutraal op functie-interesse.
Met deze score geeft Voorbeeld Rapportage aan soms enige ontevredenheid te ervaren over zijn huidige taak- en
functie-inhoud. Hij voelt zich soms niet (meer) voldoende gemotiveerd en hij heeft regelmatig weinig plezier in zijn
huidige werk. Hij is ook van mening dat de huidige functie-eisen niet (meer) geheel aansluiten bij zijn talenten,
competenties en vaardigheden, maar hij weet ook niet precies hoe hij hier verandering in aan kan brengen. Wel
ervaart hij momenteel sterke tot redelijk sterke ambities om wijzigingen aan te (laten) brengen in zijn huidige taak- of
functieontwikkeling.

Functieperceptie
Functieperceptie is indicatief voor de mate waarin iemand stabiliteit, bevestiging en zekerheid ontleent aan zijn functie
of de overeengekomen taak- en functieomschrijving. Het geeft een duidelijk beeld van de ambities en verwachtingen
van een persoon ten aanzien van zijn loopbaan en talentontwikkeling.
Voorbeeld Rapportage scoort neutraal op functieperceptie.
Met deze score geeft Voorbeeld Rapportage aan zich soms enigszins onzeker te voelen over zijn huidige baan en
soms te twijfelen over zijn werkzame toekomst. Hij heeft momenteel een onvoldoende duidelijk beeld over zijn
ontwikkelmogelijkheden en hij is niet geheel tevreden over het vooruitzicht of de kansen en mogelijkheden die hem
worden geboden. Hij ervaart soms ook een verlangen naar een mogelijkheid om van functie te kunnen veranderen of
met meer plezier naar zijn werkzame toekomst te kijken.
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Materiële waardering
Materiële waardering is indicatief voor de mate van tevredenheid over de (mogelijkheden van) financiële en materiële
beloning, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het geeft een duidelijk beeld van de mate waarin iemand
ervaart op een gepaste en rechtvaardige wijze beloond te worden voor zijn inspanningen.
Voorbeeld Rapportage scoort hoog op materiële waardering.
Met deze hoge score op materiële waardering geeft Voorbeeld Rapportage aan tevreden te zijn over zijn materiële
beloning en de secundaire voorwaarden redelijk te vinden. Hij ervaart hierdoor niet beperkt te zijn in zijn motivatie tot
presteren en ook niet bezwaard om zich, als dat nodig is, extra in te spannen.

Immateriële waardering
Immateriële waardering is indicatief voor de mate van waardering en bevestiging die iemand ervaart. Het geeft een
duidelijk beeld in hoeverre een persoon zich gewaardeerd of gestimuleerd voelt, complimenten krijgt of positieve
feedback ervaart.
Voorbeeld Rapportage scoort hoog op immateriële waardering.
Hij geeft met deze score aan zich voldoende gewaardeerd te voelen. Hij ervaart voldoende tevredenheid en het
ontbreekt hem zelden aan een gevoel van waardering en betrokkenheid. Hij voelt zich voldoende gemotiveerd om
zich extra in te spannen en hij laat zich zelden verleiden zich slechts formeel te houden aan zijn taak- en
functieomschrijving.

Leermotivatie
Leermotivatie is indicatief voor de leer-, ontwikkel- en scholingsbereidheid van een persoon. Het geeft een goed beeld
van de intentie tot het zich -vooral cognitief- ontwikkelen en de mate van honger naar nieuwe informatie en inzicht.
Voorbeeld Rapportage scoort hoog op leermotivatie.
Met deze hoge score op leermotivatie geeft Voorbeeld Rapportage aan dat hij zich gemotiveerd voelt om zich te
ontwikkelen of zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het ontbreekt hem niet aan de wil om te leren
en hij zal doorgaans bereid en gemotiveerd zijn om zich te laten scholen of zich aan te passen aan veranderingen.

Verandervermogen
Verandervermogen is indicatief voor het reflectievermogen en de veranderbereidheid van een persoon. Het geeft een
goed beeld van de intentie tot het zich -vooral mentaal- ontwikkelen en het vermogen zich aan veranderende situaties
aan te passen.
Voorbeeld Rapportage scoort neutraal op verandervermogen.
Met deze score op verandervermogen geeft Voorbeeld Rapportage aan soms wel enige moeite te hebben met vooral
plotselinge veranderingen. Hij is van mening in staat te zijn te reflecteren en te beschikken over een voldoende mate
van aanpassingsvermogen, mits in overleg. Hij ervaart open te staan voor intervisie en, mits redelijk, om te kunnen
gaan met kritiek. Hij ervaart soms wel enige weerstand tegen veranderingen en zal, mits in goed overleg, bereid zijn
zich aan te passen.
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5

Tot slot

In deze rapportage hebben wij de resultaten van jouw EmployabilityScan teruggekoppeld. Je hebt hiermee een beeld
gekregen van wat jou drijft, waar voor jou kansen en belemmeringen liggen en wat voor jou verstandig is om rekening
mee te houden. Met deze rapportage bieden wij je de mogelijkheid om de resultaten later nog eens rustig door te
lezen. Anderzijds willen we jou met deze rapportage stimuleren om nog eens kritisch te kijken naar jouw gedrag in
relatie tot jouw (loopbaan)situatie.
Tenslotte benadrukken wij dat dit document geen uitspraken doet over wat 'goed of fout' is en niet als een beoordeling
of veroordeling mag worden gezien. Het kan vooral dienen als een handvat, zodat je zelf regie kan voeren over jouw
toekomst!
Succes!
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