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1 Inleiding

Op 12 juli 2019 heb je de digitale vragenlijst over Integer handelen ingevuld. De Integer handelen Check brengt vanuit
verschillende invalshoeken in kaart in hoeverre jij, vanuit jouw persoonlijke situatie en omstandigheden, over de
mogelijkheden beschikt om integer te kunnen handelen. Daarbij staat (vanzelfsprekend) niet ter discussie of je integer
bent of wat jouw intenties zijn, maar wordt in kaart gebracht welke persoonlijke of omgevingsfactoren van invloed
kunnen zijn op jouw handelen. Hieronder wordt het begrip 'Integriteit' kort toegelicht en wordt omschreven uit welke
onderdelen dit rapport bestaat.

Over integriteit en integer handelen
Integriteit komt voort vanuit het begrip integer, wat 'heel' betekent. Integer handelen houdt in dat er rekening wordt
gehouden met de belangen van andere mensen, organisaties, de natuur of andere partijen, en er niet alleen wordt
gehandeld vanuit eigen belang. Als je integer handelt betekent dit dus dat jouw gedrag zo weinig mogelijk andere
partijen schaadt.
Hoewel de meeste personen de intentie hebben om integer te handelen, kan er toch gedrag worden laten zien dat niet
helemaal integer is. Ons gedrag wordt namelijk voor een groot deel gestuurd door onze omgeving en onze gewoonten
of automatismen. In sommige situaties kunnen deze omgevingsinvloeden of automatismen (onbedoeld) leiden tot
gedrag dat niet integer is. Om integer te kunnen handelen, en dus rekening te kunnen houden met het geheel aan
belangen, is er energie en mentale fitheid nodig om de omgevingsinvloeden en automatismen te kunnen weerstaan.
Wanneer er sprake is van een hoge mentale belasting, door bijvoorbeeld vermoeidheid, burn-out klachten, of een hoge
beleving van zorgen en verplichtingen, neemt het risico toe dat er (onbewust) niet geheel integer wordt gehandeld. In
deze situaties wordt er namelijk eerder toegegeven aan omgevingsinvloeden, persoonlijke behoeften of
gewoontegedrag.

De Integer handelen Check
De Integer handelen Check bestaat uit een tweetal vragenlijsten welke jouw persoonlijke belevingsfactoren en mentale
belasting in beeld brengen. Deze rapportage is bedoeld om te reflecteren op jouw persoonlijke situatie en jouw gedrag,
en kan bijdragen in het vergroten van zelfkennis en zelfinzicht. Het geeft inzicht in hoe gedrag tot stand komt, wat
integer gedrag beïnvloedt en wat integer gedrag kan bevorderen. Dit kan tevens helpen meer inzicht te krijgen in hoe
anderen jou ervaren en hoe je wellicht meer bewust met anderen kunt omgaan.

Over deze rapportage
De rapportage wordt elektronisch gegenereerd door ons expertsysteem. Het is een interpretatie van de antwoorden die
jij in het e-assessment hebt gegeven. Op de volgende pagina's wordt ieder gemaakt onderdeel afzonderlijk besproken,
waarbij kort wordt uitgelegd wat het onderdeel in kaart heeft gebracht. 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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2 Belevingsfactoren Integer handelen

Onderstaand wordt jouw persoonlijke situatie in kaart gebracht aan de hand van acht factoren die met integer handelen
te maken hebben. De uitslag geeft weer of je jouw situatie op dit moment vooral zelf in hand hebt, of dat jouw gedrag
vooral bepaald wordt door jouw omgeving.

Locus of control Reflectiebereidheid Reflectievermogen Zelfwaardering

Vitaliteit Zelfbeheersing Individualisme Onzekerheidsvermijding

Een pijl naar buiten staat voor een externe attributie. Hiermee geef je aan dat jouw omgeving veel invloed
heeft op jouw gedrag en dat je dit zelf niet altijd in de hand hebt.

Een pijl naar binnen staat voor een interne attributie. Hiermee geef je aan dat je over het algemeen jouw
gedrag zelf in de hand hebt, en dat jouw omgeving hier minder op van invloed is.

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 integer handelen;

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 integer
handelen;
Een rode score staat voor het ervaren van een negatief gevoel ten aanzien van dit onderwerp. Er is een
grote kans dat dit een belemmering vormt voor jouw integer handelen.
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2.1 Toelichting Belevingsfactoren Integer handelen

Locus of control
Locus of control weerspiegelt de wijze waarop iemand oorzaken van gedrag toedicht aan interne- of externe factoren.
We spreken over externe locus of control wanneer iemand ervaart dat de oorzaken van gedrag buiten zichzelf liggen.
Een externe locus of control zorgt er voor dat de situatie en de omgeving verantwoordelijk wordt gehouden voor het
getoonde gedrag. We spreken van interne locus of control wanneer iemand ervaart de situatie zelf te kunnen
beïnvloeden of (mede) te kunnen veroorzaken. Een interne locus of control zorgt er voor dat iemand ervaart zelf regie
te kunnen voeren over het getoonde gedrag. Hoe meer iemand het eigen gedrag toedicht aan interne factoren en dus
ervaart zelf invloed te hebben op het eigen gedrag, hoe groter doorgaans het verantwoordelijkheidsbesef en het
vermogen om kritisch op het eigen gedrag (en de eigen rol) te reflecteren.

De score van Voorbeeld Rapportage weerspiegelt een externe locus of control.
Dit betekent dat hij (vooral ongewenste) oorzaken van gedrag geneigd is toe te schrijven aan de omstandigheden of
de situatie waarin hij verkeert. Vooral bij probleemsituaties, tegenslag of weerstand zal hij de oorzaak vooral zoeken
in omstandigheden waar hij geen of onvoldoende invloed op heeft kunnen uitoefenen of geen partij in is. Bij
ongewenst gedrag zal hij ook niet snel daarvoor eigen verantwoordelijkheid nemen en terughoudend zijn om in te
grijpen noch het initiatief nemen om zaken aan te pakken, maar eerst nader onderzoek verlangen of wensen te
onderzoeken wie welke rol heeft gehad in het geheel. Hierdoor kost het hem verhoudingsgewijs meer moeite en
energie om kritisch te reflecteren op zijn eigen rol in het geheel en zelf regie te voeren over zijn integere handelen.

Reflectiebereidheid
Reflectiebereidheid weerspiegelt de mate waarin iemand voorwaarden en condities stelt ten aanzien van reflectie en
beoordeling. Het geeft een goed beeld van de voorwaarden en condities die iemand stelt alvorens zich kwetsbaar en
leerbaar op te stellen. De mate waarin iemand bereid is om op zichzelf te reflecteren, heeft ook een directe link met
integer handelen. Iemand die bereid is om op zichzelf te reflecteren en na te denken over het persoonlijk
functioneren, staat verhoudingsgewijs ook meer open voor de mening of belangen van anderen. Zo worden
doorgaans ook meer handvatten verkregen om het integer handelen te kunnen vergroten.

Voorbeeld Rapportage scoort hoog op reflectiebereidheid.
Hij geeft met deze hoge score aan bereid te zijn om kritisch naar zijn eigen rol, functioneren en verantwoordelijkheden
te kijken en hij staat open voor feedback en reflectie. Hij denkt vaak ook kritisch na over zijn eigen rol en taak en hij
reflecteert regelmatig op zijn individuele handelen. Ook al heeft hij vaak een eigen mening, het hindert hem niet om
open te staan voor de mening van de ander. Ook bij ongevraagde reflectie en feedback, heeft hij er doorgaans geen
moeite mee om zichzelf kwetsbaar op te stellen. Wanneer anderen hem aanspreken op voor hen ongewenst gedrag
of een vermoeden van niet integer handelen, zal hij open staan voor hun argumenten en adequaat hierop anticiperen
met zijn houding en gedrag.
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Reflectievermogen
Reflectievermogen weerspiegelt de mate waarin iemand in staat is reflectie, beoordeling en correctie toe te laten en
als een gewenst onderdeel te beschouwen van zijn of haar functioneren. Het geeft een goede indicatie van de mate
waarin iemand over het vermogen beschikt om kritische zelfreflectie toe te passen en om te gaan met de daarbij
horende spanning, twijfels en conflicten. Reflectievermogen heeft een directe link met integriteitsbewustzijn. Wanneer
iemand in staat is op zichzelf te reflecteren, vergroot dit de aanwezigheid van een realistisch beeld van het eigen
(integer) handelen. Naarmate het reflectievermogen groter is, neemt bovendien de zelfregie ten aanzien van het
optimaliseren van het eigen integer handelen toe.

Voorbeeld Rapportage scoort momenteel hoog op reflectievermogen.
Hij geeft met deze hoge score aan te beschikken over het vermogen tot reflectie en zelfreflectie. Hij heeft er
doorgaans geen moeite mee om kritisch naar zichzelf te kijken, verantwoording af te leggen over zijn gedrag of
beoordeeld te worden op zijn handelen. In de dingen die hij doet of waarop hij wordt aangesproken, weet hij meestal
een goed onderscheid te maken tussen wie hij is en wat hij doet; hij kan mens en functionaris meestal gemakkelijk
van elkaar onderscheiden. Hij heeft doorgaans een helder beeld van wat integer handelen inhoudt en hij weet dit
beeld meestal goed te vertalen naar zijn eigen houding, gedrag en mentaliteit. Voor ongevraagde reflectie of correctie
staat hij, mits dit op een respectvolle wijze geschiedt, voldoende open en hij zal hierbij niet snel weerstand uiten.
Eveneens is hij bereid om zijn gedrag aan te passen of te veranderen indien de omstandigheden dit van hem vragen
en hij staat actief open voor leren en ontwikkelen. Hij is al met al voldoende in staat om te reflecteren op de wijze
waarop hij zaken aanpakt, wat ten goede komt van zijn integer handelen.

Zelfwaardering
Zelfwaardering weerspiegelt de mate waarin iemand een gevoel van eigenwaarde ervaart, zelfverzekerd is en geloof
heeft in het eigen kunnen. Het geeft een goed beeld van de mate waarin iemand beschikt over een positief zelfbeeld,
positief over zichzelf denkt en positieve emoties en sensaties ervaart over het eigen zijn en handelen.

Voorbeeld Rapportage scoort momenteel hoog op zelfwaardering.
Hij geeft met deze hoge score aan niet of nauwelijks te twijfelen aan zichzelf en hij ervaart meestal voldoende
zelfvertrouwen. Hij voelt zich niet snel onzeker over zichzelf of zijn eigen prestaties en hij twijfelt niet of nauwelijks aan
zijn eigen talenten en vaardigheden. Hij ervaart meestal voldoende mogelijkheden tot zelfregie over de inzet en
ontwikkeling van zijn talenten en competenties en hij twijfelt ook nauwelijks over (de inzet van) zijn eigen
vaardigheden en inzicht. Ook bij oplopende prestatiedruk en belangentegenstellingen ervaart hij doorgaans
voldoende zelfvertrouwen en heeft hij gemiddeld genomen voldoende geloof in eigen kunnen om datgene te doen of
te laten waar hij voor staat of in gelooft.

Vitaliteit
Vitaliteit weerspiegelt de mate waarin iemand zich prettig en fit voelt in het algemeen, maar ook in het werk en in de
uit te voeren werkzaamheden. Hieronder wordt tevens verstaan in hoeverre iemand voldoende energie heeft om
werkzaamheden te verrichten en te voldoen aan de eisen die hierbij worden gesteld. In het algemeen geldt dat een
hoge score op vitaliteit de effectiviteit en het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag
vergroot. Kortom als iemand zich fit en vitaal voelt draagt dit positief bij aan (de potentie tot) zelfregie en het nemen
van verantwoordelijkheid voor eigen (integer) gedrag.

Voorbeeld Rapportage scoort hoog op vitaliteit.
Hij geeft met deze hoge score aan zich momenteel fit en vitaal te voelen en ook voldoende opgewassen te zijn tegen
zijn taken en verantwoordelijkheden. Hij krijgt meestal ook voldoende energie van de dingen die hij doet en hij ervaart
meestal in voldoende mate zelf de regie te kunnen voeren en invloed uit te kunnen oefenen op de dingen die op hem
afkomen. Hij ervaart een gunstige balans tussen inspanning en ontspanning en hij heeft doorgaans voldoende
energie en daadkracht om zijn energiehuishouding op orde te houden.
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Zelfbeheersing
Zelfbeheersing geeft een beeld in hoeverre iemand gedreven is eigen emoties, driften en sensaties te regisseren en
te begrenzen ten gunste van beoogd resultaat. Een hoge mate van zelfbeheersing weerspiegelt een sterke
gedrevenheid om gevoelens, emoties en sensaties te beheersen of te onderdrukken, wat ook ten koste kan gaan van
een zekere mate van authenticiteit of ongedwongenheid. Een lage score op zelfbeheersing is indicatief voor een
gedrevenheid tot het uiten en toelaten hiervan. Een hoge score op zelfbeheersing is doorgaans ook indicatief voor
een meer rationele instelling, bedachtzaamheid, het onderdrukken van impulsen en het voorkomen van
onbezonnenheid.

Voorbeeld Rapportage scoort laag op zelfbeheersing.
Hij geeft met deze lage score aan momenteel niet gedreven te zijn tot zelfbeheersing, maar vooral een meer open en
ongedwongen houding te prefereren. Hij vindt het belangrijk om zich open op te stellen en zijn emoties zo mogelijk
openlijk te uiten. Bij irritatie of frustratie kropt hij dit liever niet op, maar zal hij ruimte nemen om dit te uiten of te
ventileren. Hij laat doorgaans duidelijk merken wat hij voelt en wat een situatie met hem doet; hij windt er geen
doekjes om als hij zich vervelend en verdrietig voelt en hij uit gevoelens van blijdschap en ontroering meestal open en
eerlijk. Mensen weten hierdoor vaak precies waar zij aan toe zijn met hem, iets wat niet altijd in elke situatie gewenst
of geaccepteerd zal worden. Doordat hij zich doorgaans open en ongedwongen uit en zijn emoties niet opkropt, doet
hij zich ook niet anders voor dan hij zich voelt, wat soms ook ten koste kan gaan van een zekere mate van tact en
diplomatie.

Individualisme
Individualisme weerspiegelt de mate waarin iemand zich betrokken voelt bij anderen en gedreven is om het
groepsbelang boven het eigen belang te stellen. Het geeft een beeld van de gedrevenheid tot zelfregie en het streven
naar persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Een hoge score op individualisme is indicatief voor een sterke
gedrevenheid tot zelfregie en zelfontplooiing. Een lage score op individualisme is indicatief voor een gevoel van
betrokkenheid met de ander, de leefomgeving en een gerichtheid op een meer bredere maatschappelijke context.
Een lage score geeft aan dat iemand zich vaak meer verantwoordelijk zal voelen voor de impact van zijn gedrag op
anderen, terwijl iemand met een hoge score juist meer de eigen verantwoordelijkheid zal benadrukken.

Voorbeeld Rapportage scoort laag op individualisme.
Hij geeft met deze lage score aan vooral de gelijkwaardigheid van mensen na te streven en te benadrukken en het
eigen belang ondergeschikt te kunnen laten aan het groepsbelang. Hij gaat het liefst uit van onderling vertrouwen en
respect, wederzijdse betrokkenheid en goede sociale verhoudingen. Hij vindt de relatie die hij heeft met anderen erg
belangrijk, wil daar ook in investeren en op elkaar kunnen vertrouwen. Hij is gedreven tot overleg en consensus en bij
belangentegenstellingen zal hij op zoek gaan naar de meest passende oplossing voor alle partijen. Hij streeft bij
voorkeur naar een gedeelde verantwoordelijkheid, vooral bij toenemend belang, en hij verlangt dat anderen hun eigen
belang kunnen relativeren ten gunste van het groepsbelang. Onderlinge loyaliteit en trouw zijn belangrijke waarden
voor hem, waardoor hij het belang van de ander niet snel zal willen schaden. Gedane toezeggingen zal hij zeker
willen nakomen, zelfs al gaat dit in zekere zin ten koste van zijn eigen belang. Dit maakt dat hij ten aanzien van zijn
gedrag en houding rekening zal houden met de impact van zijn acties op anderen en anderen niet zal willen schaden,
waarbij hij zich in zijn gedrag zal willen conformeren aan dat van anderen of de groep waar hij toe behoort.
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Onzekerheidsvermijding
Onzekerheidsvermijding weerspiegelt de mate waarin iemand weet om te gaan met eventuele onzekerheid, twijfels en
risico's. Het geeft de mate weer waarin iemand zich bedreigd voelt door het onzekere of onbekende situaties en
hoeveel waarde iemand hecht aan duidelijkheid en zekerheid. Het geeft een goed beeld van het kunnen toelaten van
gevoelens van twijfel, onzekerheid, gevoelens van spanning en het kunnen anticiperen op veranderingen en
eventuele tegenslag. Een hoge score op onzekerheidsvermijding geeft aan dat iemand vaak meer moeite heeft om
gevoelens van twijfel en onzekerheid toe te laten en gevoelens van spanning al snel zal kunnen ervaren als
ongewenst. In onzekere situaties of onvoorspelbaarheid zal iemand dan eerder terugvallen op afspraken, regels,
procedures en protocollen. Hiermee worden de omgevingsfactoren (beleid, gewoonten, cultuur, regels) vaak meer
leidend, waarbij het gedrag vooral wordt gekenmerkt door het voorkomen van fouten en het vermijden van
verwijtbaarheid en aansprakelijkheid. Een lage score op onzekerheidsvermijding is daarentegen indicatief voor het in
ruime mate kunnen toelaten van gevoelens van spanning en twijfel en het kunnen anticiperen op wisselende
omstandigheden en belangen. Cultuurinvloeden, gewoonten en intrinsieke motivatie hebben bij een lage score vaak
een sterkere impact op het gedrag dan situationele motivatie, zoals protocollen, voorschriften en afspraken. Bij een
hoge score zijn regels of de toepassing ervan vaak meer belangrijk, waardoor het nut, belang of de doelstelling ervan
onderbelicht kan raken.

Voorbeeld Rapportage scoort neutraal op onzekerheidsvermijding.
Hij geeft met deze score aan balans te willen houden tussen gevoelens van onzekerheid en twijfel en een streven
naar een zekere mate van duidelijkheid en zekerheid. Hij is vaak goed in staat te anticiperen op wisselende
omstandigheden, maar wel binnen de kaders van gemaakte afspraken, regels en procedures. Hij is terughoudend
afspraken, normen en regels te relativeren of ondergeschikt te laten zijn aan het nut, doelstelling of het gestelde
belang. Hij onderkent de noodzaak van afspraken, regels, procedures en protocollen en hij kan soms moeite hebben
om deze te beoordelen op hun nut en doelstelling, waarbij hij terughoudend kan zijn om buiten bestaande kaders te
denken. Bestaande gewoonten en gebruiken zijn voor hem niet per definitie leidend voor zijn houding of gedrag, maar
hij zal zich in dit kader ook niet snel kritisch opstellen, weerstand uiten of een tegengeluid ventileren.
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3 Mentale balans

De Mentale balans geeft inzicht in de hoeveelheid ruimte die beschikbaar is om te investeren in persoonlijke
ontwikkeling. Hoe meer zorgen, onzekerheid, spanning, druk of stress er ervaren wordt, des te meer moeite het kost
om nog open te staan voor de belangen van anderen en des te eerder er (onbedoeld) toegegeven wordt aan
omgevingsinvloeden, persoonlijke behoeften of gewoontegedrag.

Dilemmawaarde
Zorgwekkend: Jij geeft aan dat de zorgen en problemen die worden ervaren jou momenteel volledig boven het hoofd
groeien en zeer negatief van invloed zijn op het welzijn en functioneren. Op dit moment ben je vooral bezig met deze
problemen en het overleven, waardoor er niet zoveel ruimte meer over is om rekening te houden met anderen.
Hierdoor kun je het op dit moment niet voldoende opbrengen om rekening te houden met alles en iedereen, waardoor
de kans toeneemt dat je (onbewust) niet integer handelt.
Vraagt om extra aandacht: Jij geeft aan dat er momenteel weinig ruimte is om leuke dingen te doen en je soms ook
niet meer goed in staat bent om goede beslissingen te nemen door gevoelens van stress, verdriet of onmacht. Hierdoor
kun je het soms ook niet voldoende opbrengen om rekening te houden met alles en iedereen, waardoor het risico
bestaat dat je (onbewust) niet integer handelt.
Gemiddeld: Jij geeft aan over het algemeen best goed in je vel te zitten, maar momenteel toch niet alles zomaar kan
doen of laten. Je moet ook rekening houden met bepaalde verplichtingen of beperkingen bij het maken van
beslissingen. Wat betreft jouw integer handelen, heb je meestal genoeg ruimte over om rekening te houden met
anderen.
Positief: Jij ervaart op dit moment weinig zorgen en verplichtingen en niet of nauwelijks beperkt te worden in jouw
persoonlijke ontwikkeling. Dit heeft een positief effect op jouw integer handelen, omdat jij genoeg ruimte over hebt om
rekening te houden met anderen.
Risico op doorschieten: Jij geeft aan op dit moment niet te wordt beperkt door zorgen, belemmeringen of
teleurstellingen. Staat op dit moment erg positief in het leven. Hierbij bestaat er wel een risico dat je bepaalde
problemen over het hoofd ziet, en door jouw positiviteit soms vergeet om rekening te houden met anderen.

Energiewaarde
Zorgwekkend: Een zeer lage energiewaarde, waarmee je aangeeft op dit moment geen energie te ervaren om aan
nieuwe dingen te beginnen of lopende zaken af te maken. Dit is vaak een indicatie dat je helemaal vastloopt en/of
gezondheidsklachten ervaart. Dit heeft een zeer negatief effect op jouw integer handelen.
Vraagt om extra aandacht: Jij geeft aan op dit moment niet genoeg energie te ervaren om nieuwe dingen op te
pakken of jezelf te ontwikkelen en niet geheel blij te zijn met jezelf of jouw gezondheid. Dit heeft een negatief effect op
jouw integer handelen.
Gemiddeld: Jij geeft aan op dit moment genoeg energie te ervaren om te beginnen aan nieuwe dingen en over het
algemeen af te maken waar je aan begint. Je hebt meestal voldoende energie over om rekening te houden met
anderen.
Positief: Jij geeft aan op dit moment veel energie en doorzettingsvermogen te ervaren en lekker in je vel te zitten. Je
hebt energie over om rekening te houden met anderen, wat een positief effect heeft op jouw integer handelen.
Risico op doorschieten: Een hoge energiewaarde, waarmee je aangeeft op dit moment een zeer goede gezondheid,
een hoog energieniveau en veel doorzettingsvermogen te bezitten. Deze waarden zijn zelfs zo hoog, dat je het risico
loopt jezelf te overschatten en daarbij jezelf of anderen voorbij loopt.

Dilemmawaarde Energiewaarde

0% 26% 37% 60% 69% >

47%

0% 14% 17% 23% 26% >

23%
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4 Tot slot

In deze rapportage zijn de resultaten van de vragenlijst Integer handelen teruggekoppeld. Het geeft je inzicht in hoe jij
jouw huidige situatie beleeft en hoeveel mentale belasting jij op dit moment ervaart. Tevens reikt het je handvatten aan
zodat je zelf met jouw inzetbaarheid aan de slag kunt en regie kunt voeren over jouw integer handelen. Met deze
rapportage bestaat enerzijds de mogelijkheid de resultaten nog eens rustig door te kunnen lezen. Anderzijds is deze
rapportage bedoeld om jou te stimuleren nog eens kritisch naar jouw situatie te kijken. Reflectie hierop kan aanleiding
zijn om actie te ondernemen. Misschien niet direct omdat dit noodzakelijk is, wél om te voorkomen dat je in de
toekomst spijt hebt dat je niet eerder actie hebt ondernomen.

Naast omgevingsinvloeden en de mentale belasting is ook jouw primaire gedrag, voortkomend vanuit jouw
persoonlijkheid, van invloed op jouw handelen. Voor een uitgebreider inzicht in wat jouw drijft en hoe jij regie kunt
voeren over jouw gedrag, kan het zeer waardevol zijn om ook een persoonlijkheidsanalyse uit te voeren. Meer
informatie hierover kun je vinden op www.dilemmamanager.nl.

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!

https://www.dilemmamanager.nl

