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1 Inleiding

Op 18 april 2019 heb jij een digitale SelectieScan ingevuld. Deze SelectieScan bestaat uit meerdere onderdelen die
vanuit verschillende invalshoeken jouw talenten, aandachtspunten en werkvoorkeuren in kaart brengen. Eerst wordt er
ingegaan op jouw persoonlijkheidsprofiel en de gedragspatronen die hierbij aansluiten. Vervolgens wordt er ingegaan
op de werkomgeving die jou het meeste aanspreekt. Je kunt deze rapportage gebruiken om op jezelf te reflecteren en
om ontwikkelpunten te formuleren.

De SelectieScan biedt zodoende handvatten om te ontdekken wie jij bent als professional en welke professionele rol nu
of in de toekomst passend voor jou kan zijn. De uitslag geeft een beeld van de mate waarin jij mogelijk aansluit bij een
functie danwel organisatie en of jij de potentie hebt om je hierin te ontwikkelen. Indien jij hier zelf inzicht in krijgt en je
hiervan bewust bent of wordt, draagt dit bij aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het biedt daarmee een
eerste stap tot het realiseren van duurzame inzetbaarheid, maar geeft vooral ook inzicht in de kansen en risico's ten
aanzien van een (toekomstige) functie.

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. 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. De rapportage kan dan ook worden gebruikt om op het
eigen gedrag te reflecteren, maar ook om ontwikkelpunten te formuleren in het kader van de eigen loopbaan en
persoonlijke ontwikkeling.

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 wordt toegelicht hoe SelectieScan is opgebouwd.
Vervolgens wordt ieder gemaakt onderdeel afzonderlijk besproken, waarbij kort wordt uitgelegd wat het onderdeel in
kaart heeft gebracht en wordt de uitslag zowel grafisch als tekstueel 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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2 Over gedrag en de SelectieScan

De SelectieScan is een digitale vragenlijst die jou als mens en als professional in beeld brengt. De DilemmaMethode
wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

Over gedrag
De SelectieScan 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 geeft een beeld van de manier waarop we op dit
moment prioriteiten stellen. Dit is geen onderdeel van de SelectieScan.

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 jouw ideale werkomgeving.

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 SelectieScan.
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3 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 Waarnemend

Ondersteunend Autonoom

Loyaal Grensverleggend

Intuïtief Pragmatisch

Vrijblijvend Dwingend

Ongeordend Geordend

Informeel Principieel

Assertief Samenwerkend

Zakelijk Verbindend

Overleggend Overtuigend

Re-actief Actief

Bescheiden Profilerend

Draagvlak Initiërend
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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 plezier, voldoening en geluk te ervaren. Je bent terughoudend in het stellen van prioriteiten of
in het jezelf binden, zeker als je de consequenties niet geheel kunt overzien. Je leeft doorgaans in het hier en nu en
vaak heb je meer oog of aandacht voor korte termijn sensaties dan voor zaken die pas op de langere termijn spelen
of veel inspanning van je vragen. Je houdt meestal graag nog opties open en meestal wil jij je niet snel binden of je
ergens toe verplicht voelen. Vaak ben je vooral breed geïnteresseerd en breed georiënteerd en je overziet graag
het gehele speelveld. Je bent zowel gedreven als in staat tot relativeren en vaak ben je ook goed in staat om de
betrekkelijkheid van zaken te benadrukken.

Je bent gedreven om jezelf te profileren. Je wilt graag gezien en gehoord worden en vooral met respect behandeld
worden. Je bent doorgaans nadrukkelijk aanwezig en meestal reken jij jezelf en anderen af op resultaat. Je bent
gevoelig voor positieve bevestiging en je verlangt het liefst een gunstige beoordeling en een goede beloning. Je
vindt het vaak erg belangrijk dat mensen je waarderen, niet alleen om wie je bent, maar ook om wat je doet, jouw
rol of functie. Je hebt er vaak geen enkele moeite mee om in het middelpunt van de belangstelling te staan, sterker
nog, het is de plek waar jij je meestal thuis voelt. Je bent veelal in staat om aandacht af te dwingen en meestal ben
je gedreven om trots te zijn op de dingen die je doet. Naast waardering streef je vaak ook naar invloed en naar
zeggenschap en vaak vind je het erg belangrijk als anderen je serieus nemen.

Jij bent gedreven om de leiding te nemen en het initiatief te pakken. Jij bent erop gericht om zaken te regelen en in
jouw doen en laten vind jij het vaak belangrijk om kracht en zelfvertrouwen uit te stralen. Je bent meestal goed in
staat om jezelf assertief op te stellen en meestal laat jij niet snel over je heen lopen. Je bent in staat om anderen
aan te sporen en meestal zal je anderen actief stimuleren om ook hun eigen bijdrage te leveren of om hun
verantwoordelijkheid te nemen. Jij bent bereid om anderen aan te spreken, hen desnoods te corrigeren en als het
moet zoek jij desnoods de confrontatie, maar zelden laat jij zaken op hun beloop. Vaak neem je makkelijk de leiding
of kom jij wel in actie, daar waar veel anderen nog even willen nadenken. Je bent meestal ondernemend ingesteld
en soms pak je meer verantwoordelijkheid dan nodig of gewenst is. Je hebt vaak moeite met treuzelen, vergaderen
of onnodig afwachten, liever onderneem je actie en zorg jij ervoor dat iets gewoon voor elkaar komt. Vaak heb je er
geen moeite mee om anderen aan te sturen, te prikkelen of desnoods aan te sporen om (beter) te presteren.
Meestal kun jij goed voor jezelf opkomen, straal je gezag en zelfvertrouwen uit en toon je moed en daadkracht,
soms ook als dit niet echt nodig is. Soms kan jij ook te snel in actie komen, kun je anderen voorbijlopen of dwingend
uit de hoek komen. Of neem je beslissingen voor anderen die daar soms helemaal niet op zitten te wachten.
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Jij bent gedreven jezelf te uiten, te spreken en anderen te overtuigen. Jij bent erop gericht een boodschap of een
mening te verwoorden en jij zegt meestal direct waar het op staat of wat je vindt. Jij neemt of kiest vaak zonder
moeite een rol op de voorgrond en praten, presenteren, jezelf uiten, discussiëren of communiceren, meestal gaat
het je allemaal makkelijk af. Vaak toon jij je enthousiast, vol flair, bevlogen en gedreven en regelmatig kost het je
zelfs moeite om jezelf in te houden of om jezelf te richten op de wensen van de ander. Vaak ben jij meer gericht op
praten dan op luisteren en vaak ben jij meer geneigd tot het zenden van een boodschap dan op het ontvangen
ervan. Regelmatig praat jij sneller of directer dan dat jij eerst goed nadenkt of eerst goede afwegingen maakt en
soms neem jij te snel een standpunt in. Vaak ben jij goed in staat tot communiceren en jezelf verwoorden en een
discussie ga jij zeker niet uit de weg. Vaak heb jij een duidelijke mening of een boodschap, maar niet altijd heb jij
het geduld om deze goed te onderbouwen of om iets helder uit te leggen en soms ontbreekt het je aan een
duidelijke gebruiksaanwijzing. In vrijwel alle situaties lukt het je vaak best om voldoende aandacht te organiseren,
echter regelmatig ervaren anderen je ook als belerend of eigenwijs en soms verlies jij jouw geduld. Discussiëren
gaat je vaak makkelijker af dan strategisch anticiperen en regelmatig stuur jij min of meer bewust aan op de
confrontatie. Niet altijd echter kun jij dan de boel voldoende in de hand houden, waardoor een conflict soms
onvermijdelijk is.
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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

• Je wil graag winnen en de beste zijn.
• Je bent gedreven om voor jezelf op te komen.
• Je wil jezelf mogen zijn, gezien en gehoord

worden.
• Je wil kunnen presteren, succes hebben en

carrière maken.

Vaardigheden

• Je toont je veelal competitief, hard werkend en
ambitieus.

• Je toont veelal daadkracht, actiebereidheid,
passie en expressie.

• Je komt vaak luid en duidelijk voor je mening
uit.

• Je toont je vaak ondernemend, zakelijk en
prestatiegericht.

Uitdagingen

• Je mag meer aandacht hebben voor een goede
balans inspanning - ontspanning.

• Je mag investeren in tact, diplomatie en
wederzijds respect.

• Je mag leren incasseren, beter luisteren en
onderzoeken en vragen stellen.

• Je hoeft niet overal een soort wedstrijd van te
maken.

Valkuilen

• Je kunt soms nauwelijks tegen je verlies.
• Je kunt anderen overdonderen en

confronterend zijn.
• Je kan soms veel moeite hebben om jezelf in te

houden.
• Je kunt soms last hebben van zelfmedelijden

en/of jaloezie.
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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 veelal ambitieus ingesteld en meestal heb jij er geen moeite mee om de competitie met anderen aan te
gaan. Jij bent gericht op winnen, succes, waardering en respect. Jij bent erop gericht om anderen versteld te laten
staan, jezelf en anderen het liefst te overtreffen en zo mogelijk bovengemiddelde prestaties neer te zetten.
Jij wil graag een goede indruk maken, zowel persoonlijk als in jouw werk, maar eigenlijk wil jij het liefst altijd de
beste zijn. Hier heb jij vaak veel, zo niet alles voor over en soms gaat je niets te ver. In jouw streven naar succes wil
jij in ieder geval niet worden tegengewerkt, maar jij wil eigenlijk ook niet geholpen worden, maar met respect
behandeld worden.

Jij staat voor wat jij vindt, je drijft of wat jij belangrijk vindt. Meestal toon jij een sterke actiebereidheid, jij komt
meestal luid en duidelijk voor jouw mening uit en vaak sta jij vierkant achter jouw boodschap, taak en/of missie. Jij
wacht zelden af, kan je vaak makkelijk uiten, jouw bijdrage leveren aan discussies of jouw stempel drukken en
desnoods ga jij de confrontatie aan om jouw doel of mening kracht bij te zetten.
Is iets je ernst, dan toon jij daadkracht en ervaar jij passie, dan onderneem jij zeker actie. Niet altijd ben jij dan
voldoende tactisch of diplomatiek, vaak simpelweg omdat er vaak erg veel energie, passie en daadkracht in je zit.
En de energie en passie die jij hebt, die moet er dan ook uit. Want jezelf inhouden of geduldig jouw beurt
afwachten, is eigenlijk niet aan de orde.

Jij bent meestal duidelijk aanwezig. Jij kunt aandacht vragen, belangstelling prikkelen en meestal heb jij er geen
moeite mee om jouw mening te geven. Jij laat meestal duidelijk merken wat jij denkt, vindt en/of voelt en jij zegt
meestal duidelijk waar 'het' op staat. Vaak ga jij zonder schroom of moeite de discussie aan en meestal draai jij
ergens niet omheen.
Jij weet vaak als geen ander aandacht te organiseren voor wat je drijft of waar jouw interesse ligt. Als jij iets wil, dan
wil jij dat ook echt en meestal zal jij je niet snel inhouden of geduldig jouw beurt afwachten. Wel zal jij meestal
duidelijk jouw punt willen maken en in jouw enthousiasme kan jij vaak alles wel aan. In jouw aanpak ben jij vaak
vasthoudend en meestal laat jij je niet beperken of begrenzen door vormafspraken, de status-quo of hoe het hoort.

Jij bent vaak gedreven tot succes, waardering en respect. Jij bent vaak gericht op winnen, een mooi resultaat en/of
materieel gewin. Vaak wil jij succes uitstralen, respect afdwingen en trots zijn op wie jij bent en/of op wat jij bezit.
Meestal ben jij min of meer competitief ingesteld en vaak heb jij geen moeite om de strijd aan te gaan of om de
competitie met anderen aan te gaan.
Vaak ben jij vooral druk met jezelf, jouw doel of streven naar een goed resultaat, minder ben jij veelal gericht op
sfeer, het onderhouden van relaties of sociale aspecten. Vaak zet jij vooral in op kracht en actie en als het moet
kies jij desnoods voor de discussie of het conflictmodel, bijvoorbeeld om jouw doel te bereiken of om jouw
standpunt te verduidelijken, soms zonder dat jij altijd door hebt wat jouw houding en gedrag met anderen doet of bij
hen losmaakt.
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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 bent soms zo sterk gericht op winnen en succes, dat jij jezelf voorbij kunt lopen. Soms kan jij moeilijk tegen jouw
verlies, wil jij niet van falen weten of heb je last van rivaliteit, misgunnen of een sfeer van jaloezie. Gezonde
concurrentie kun je vaak goed hebben, maar soms slaat dit door in afgunst, onmacht of onderlinge strijd. Soms heb
jij dan moeite om jezelf in te houden of om slim te reageren, zeker als anderen jouw succes frustreren. Hierdoor
kunnen verhoudingen en/of relaties op scherp worden gezet, maar kan het ook ten koste gaan van een goede of
efficiënte samenwerking.

Jij kunt soms ook te duidelijk jouw mening geven, jouw zin doordrukken of te daadkrachtig zijn. Soms ben jij meer
gericht op zenden, discussiëren en overtuigen, dan dat jij gericht bent op luisteren naar anderen, het doen van
onderzoek, het onderbouwen van jouw eigen mening of je leerbaar opstellen.
Anderen kunnen zich soms overdonderd voelen of zelfs geïntimideerd, waardoor jouw houding of gedrag soms veel
(onnodige) weerstand oproept, soms nauwelijks effectief (meer) is, simpelweg omdat jij vaak teveel met jezelf of
jouw eigen gelijk bezig bent. Of jij vooral erg druk bent met het organiseren van jouw emoties, energie of
ergernissen, waardoor jij je nauwelijks kunt richten op het slim en tactisch organiseren van zaken.

Jij kunt soms ook te luid en duidelijk jouw interesses, mening en/of beleving uiten of gewoon erg ongeduldig zijn. In
jouw enthousiasme kun jij soms dwingend zijn en vaak kost het je veel energie en moeite om jezelf in te houden.
Praten gaat je vaak makkelijker af dan luisteren of vragen stellen en soms ben jij prikkelbaar, bijvoorbeeld als
anderen je onvoldoende aandacht geven.
Jij neemt zelden een blad voor jouw mond, je kunt soms erg direct zijn of teveel jouw gevoelens en emoties laten
meespelen, waardoor jij soms (te) primair kunt reageren. Ook ben jij vaak meer gericht op wat jij zelf denkt, vindt of
ervaart dan dat jij aandacht hebt voor wat er bij anderen speelt, maar vaak niet direct zichtbaar is. Regelmatig ben
jij gewoon erg druk met jezelf, waardoor jij onvoldoende in de gaten hebt wat er bij anderen, jouw collega's of relatie
allemaal speelt of onderliggend werkelijk aan de hand is. Hierdoor mis jij soms duidelijk de aansluiting met anderen
of sla jij de plank volledig mis, waarbij jij onvoldoende in de gaten hebt dat jij zelf (mede) de veroorzaker bent van
bijvoorbeeld wederzijds onbegrip.

Vaak ben jij gericht op hard werken, veel geld verdienen en carrière maken en voor sfeer, ontspanning of sociale
interactie heb jij vaak minder tijd of aandacht. Vaak stel jij jezelf vooral zakelijk en formeel op en en als het moet,
kun jij soms erg veel van jezelf en anderen vragen en soms kan jij desnoods de boel ook onder spanning zetten.
Jij kunt soms ook teveel gericht zijn op winnen, succes en materieel gewin. Soms ben jij zo gevoelig voor
waardering en respect, dat jij hierin kunt doorslaan en jij teveel bezig bent met jouw eigen succes en/of eigen
voordeel. Soms zoek jij (onnodig) het conflict, maak jij overal een wedstrijd van of is er onvoldoende sprake van
gelijkwaardigheid of wederzijds respect, waardoor belangentegenstellingen worden uitvergroot en weerstand zich
ontwikkelt tot een conflict of strijd, waarbij er vaak vooral verliezers zijn.
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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.

Vaak heb jij geen aansluiting met anderen die meedoen belangrijker vinden dan winnen en/of meer gericht zijn op
het ervaren van een goed gevoel dan dat zij gericht zijn op hard werken en/of bereid zijn om zich in te spannen voor
succes. Jij bent vaak min of meer allergisch voor mensen die al bij voorbaat kunnen klagen, makkelijk opgegeven
en niet eens de competitie durven aan te gaan.
Vaak kan jij moeilijk tegen je verlies en meestal heb jij ook veel moeite met plagen, tegenslag en tegenwerking.
Liever laat jij je ook niet helpen of adviseren, want dat voelt vaak gewoon als falen en daar heb jij een grote hekel
aan. Liever ga jij de strijd of de competitie aan en meestal doe jij iets maar liever zelf, dan dat jij anderen iets laat
doen.

Jij hebt soms veel moeite met anderen die (te) voorzichtig zijn of bang zijn om zichzelf te profileren of onvoldoende
voor hun mening staan. Jij kunt je soms ergeren aan mensen die wegkijken en eerst de kat uit de boom kijken,
vooral denken in 'ja-maar' of in problemen en/of zich niet verbinden aan een taak of zaak, waar zij eigenlijk wel
verantwoordelijk voor zijn. Jij kunt je storen aan mensen die geen keuzes (durven) maken, bang zijn om iets te
missen of te bezorgd zijn om hun nek uit te steken, maar wel willen 'meeliften' op het succes van anderen.

Jij hebt vaak weinig aansluiting met anderen die erg terughoudend zijn, zich niet of nauwelijks uiten of hun
gevoelens voor zich houden. Vaak heb jij veel moeite met anderen die slechts strategische antwoorden geven, niet
zeggen waar het op staat of vooral bedachtzaam zijn in hun houding en gedrag. Regelmatig weet jij jezelf geen
houding te geven als jij wordt tegengesproken en met kritiek kun jij soms nauwelijks omgaan, vooral als jij zelf wel
erg enthousiast bent of als jij simpelweg overtuigd bent van jouw gelijk.
Krijg jij onvoldoende ruimte om je te uiten of om jezelf te manifesteren, of kun jij jouw energie niet kwijt, dan kan jij
jezelf soms aardig in de weg zitten en soms is er dan niet veel nodig om de boel te laten escaleren. Of tenminste is
er dan sprake van wederzijdse ergernis, verspilde energie of van frustratie, vooral als anderen niet zeggen wat zij
denken, voelen of bedoelen, maar wel van je verwachten dat jij eerlijk zegt wat jij vindt of simpelweg een goede
prestatie levert.

Vaak heb jij weinig aansluiting met anderen die zich overwegend laten leiden door idealen, hun gevoel of intuïtie en
meedoen veel belangrijker vinden dan winnen of ondernemen. Jij kunt jezelf storen aan mensen die zich naïef
opstellen en nauwelijks zakelijk assertief en/of realistisch zijn in hun houding en gedrag. Soms kan jij je ergeren aan
mensen die vooral idealistisch zijn ingesteld en nauwelijks zakelijk realistisch zijn, maar vaak wel snel klagen of
teleurgesteld reageren. Of afhaken omdat het allemaal zo lastig is of tegenvalt.
Vaak heb jij moeite met anderen die proberen om overal een positieve draai aan te geven, zelfs als daar geen
enkele reden voor is, maar daarmee zichzelf wel voor de gek houden. En dan verzuurd of verontwaardigd reageren
als jij er dan wat van zegt. Of zich dan onredelijk behandeld voelen, overmacht inroepen of beledigd afhaken. Ook
heb jij meestal geen enkele aansluiting met anderen die snel klagen, roddelen of zichzelf vrijpleiten, maar je wel
kritisch benaderen of je zelfs verwijten maken als jij met hard werken, ondernemen of een zakelijke houding
probeert om ergens het beste van te maken.
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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.

Eigenlijk ben jij best een streber. Vaak heb jij baat bij een gevoel van concurrentie en soms vind jij het prachtig om
ergens een soort wedstrijd van te maken. Wel is jouw motor soms krachtiger dan jouw rem, jouw passie sterker dan
jouw tact of diplomatie en jouw gedrevenheid groter dan jouw geduld of jouw strategisch inzicht.
Jij mag daarom vooral aandacht hebben voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Hierbij is het
erg belangrijk dat jij jezelf vooral niet laat opfokken of laat uitdagen. In plaats van (nog) harder te werken kun jij
beter slimmer (leren) werken of het vooral meer strategisch aanpakken.
Jij kunt baat hebben bij een mentor aan wie jij je kunt spiegelen en je mag wijzen op alles wat jij meestal eigenlijk
best weet, maar je niet altijd goed uitkomt of rekening mee wil houden in jouw streven naar succes. Vaak is het
vooral een kwestie van nuanceren en doseren en het jezelf oefenen in tact en diplomatie. Meestal is dit vooral veel
oefenen, met vallen en opstaan, doorzetten en niet opgeven of toegeven aan gevoelens van zelfmedelijden of
irritatie. Maar ook leren om tegen je verlies te kunnen en gemeend sorry te zeggen. Zonder goede uitlaatklep, zoals
sport en beweging en een duidelijk doel voor ogen, is dit echter vaak wel erg lastig.

Jij mag actief investeren in luisteren, incasseren en relativeren en je soms meer richten op de beleving van de
ander. Jij kunt je soms meer verdiepen in wat iets met anderen doet, wat anderen drijft of juist afremt en je soms
meer bewust zijn van eventuele belemmeringen, zorgen of beperkende factoren.
Jij kunt je richten op jouw verdere ontwikkeling en vooral meer investeren in jezelf, je diepere drijfveren of wat je
onderliggend werkelijk bezig houdt. Concreet kun jij hierbij denken aan contactsport, (leren) vooral slimmer of meer
tactisch te communiceren en jezelf oefenen in het leren omgaan met tegenslag en verlies. Jij kunt baat hebben bij
een mentor die reflecteert op jouw gedrag en je stimuleert tot het verder ontwikkelen van tact en diplomatie en jouw
vaak grote daadkracht beter leert regisseren en met je oefent om soms beter tegen je verlies te kunnen of 'het'
slimmer aan te pakken.

Jij kunt baat hebben bij jezelf ontwikkelen in geduld, tact en diplomatie, iets wat vaak vooral een kwestie is van
oefenen. Jij mag actief investeren in een betere balans tussen zenden (praten/doen) en ontvangen
(luisteren/nadenken) en meer diplomatiek of strategisch om leren gaan met jouw emoties.
Jij kunt baat hebben bij een coach en/of mentor die je desnoods provocatief reflecteert op jouw gedrag en je actief
stimuleert om je meer doordacht, verstandig of diplomatiek op te (leren) stellen, bijvoorbeeld door je verder te
ontwikkelen/scholen in jouw (strategisch) communicatieve vaardigheden of tenminste eens wat vaker eerst 'tot 10 te
tellen'.
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Jij mag soms meer balans aanbrengen tussen de zakelijke, materiële en/of financiële belangen enerzijds en
(onderlinge) beleving- en gevoelswaarden anderzijds. Soms ben jij zo gedreven tot een goed resultaat, dat jij
nauwelijks tegen jouw verlies kan. Krijg jij dan kritiek of tegenwerking, dan dringt zich soms al snel een gevoel van
boosheid en irritatie aan je op en soms is er dan niet veel nodig om de boel te laten escaleren. Of krijg jij last van
een soort zelfmedelijden, jaloezie of onmacht, waarbij jij vaak veel moeite hebt om jezelf in toom te houden.
Jij kunt baat hebben bij een mentor die je hierop mag reflecteren. Je mag inspireren en uitdagen om (meer)
aandacht te schenken aan de balans tussen jezelf  inspannen en jezelf ontspannen, waarbij jij vooral slimmer of
diplomatieker om mag leren gaan met jouw vaak grote energie en daadkracht. Of tenminste niet overal een soort
wedstrijd van te maken, maar (meer) te investeren in elkaar, in vriendschap, familie, jouw relatie of persoonlijke
interesses. Kortom, jouw sterke gedrevenheid soms meer (leren) relativeren ten gunste van (gevoelens) van
waardering, voldoening en wederzijds respect.
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4 Werkomgeving

Welk gedrag wij inzetten, wordt onder andere bepaald door onze kennis, vaardigheden,
persoonlijkheid en hoeveel energie, zorgen en verplichtingen wij ervaren. In dit hoofdstuk
bespreken we jouw inzetbaarheid op basis van drie Werkomgevingsfactoren.

Bedrijfscultuur Werkmotivatie Loyaliteitsfactor

Adhocratie Persoonlijke ontwikkeling Zelfontplooiing

Hiërarchie Werkzekerheid Functie

Familiecultuur Sociale participatie Werksfeer

Marktcultuur Succes Ambitie

Hierboven staat jouw ideale werkomgeving beschreven, uitgesplitst naar drie Werkomgevingsfactoren. Op de eerste
plaats zie je welke bedrijfscultuur jou het meeste aanspreekt. Hierbij staat een Adhocratie voor een cultuur met veel
vrijheid en weinig structuur, Hiërarchie voor een cultuur met juist veel structuur, Familiecultuur voor een omgeving met
veel gezelligheid en sfeer, en Marktcultuur voor een omgeving waarin ambitie en prestatie hoog in het vaandel staan.

Verder is er in kaart gebracht wat jou motiveert in jouw werk en wat jij nodig hebt om jouw werk goed te kunnen blijven
doen (de Loyaliteitsfactor). Op de volgende pagina wordt jouw persoonlijke uitslag verder toegelicht.
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4.1 Toelichting Werkomgevingsfactoren

Bedrijfscultuur
De bedrijfscultuur die Voorbeeld Rapportage het meest aanspreekt is: Adhocratie.
Met deze keuze geeft hij aan het liefst te willen werken in een bedrijf of instelling met een bedrijfscultuur, die kan
worden getypeerd als een adhocratie. Een adhocratie kenmerkt zich door een innovatieve, vooruitstrevende en vaak
ook dynamische cultuur. Er is veelal sprake van een kennisintensieve en op (voortdurende) verandering en
verbetering gerichte cultuur en binnen de organisatie speelt innovatie, intellectuele expertise en kennisintensieve
producten en diensten een zeer belangrijke rol. De managementstijl van de organisatie richt zich met name op de
eigen verantwoordelijkheid van het individu, waarbij er sterk wordt ingezet op de persoonlijke en intellectuele
ontwikkeling van de medewerker.

Werkmotivatie
Wat Voorbeeld Rapportage motiveert in zijn werk is: Persoonlijke ontwikkeling.
Hij wordt momenteel vooral gemotiveerd in zijn werk vanwege de mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen. Hij
wil vooral eigen keuzes kunnen maken, uitdaging in zijn werk ervaren en hij heeft een voorkeur voor een afwisselend
takenpakket. Zelfstandig werken, een zekere mate van vrijheid ervaren en de mogelijkheid om zichzelf te kunnen
ontwikkelen zijn belangrijke drijfveren voor hem in zijn werk.

Loyaliteitsfactor
Voorbeeld Rapportage heeft Zelfontplooiing nodig om zijn werk te kunnen blijven doen.
 Hij geeft aan zich momenteel vooral te willen binden aan een organisatie met goede ontwikkelmogelijkheden en een
zekere mate van vrijheid om zijn eigen keuzes te kunnen maken. Hij ervaart graag voldoende zelfregie en autonomie
en hij wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatie, meedenken over het beleid en hij werkt
liever niet in een organisatie waarbij er sprake is van vaste patronen, strikte regels en een zekere mate van
bureaucratie. Een gebrek aan doorgroeimogelijkheden en opleidingsmogelijkheden en het niet voldoende zelfstandig
kunnen werken, stimuleren hem niet, maar dragen ook zeker niet bij aan een gewenste of duurzame inzetbaarheid
van hem.
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5 Tot slot

In deze rapportage hebben wij de resultaten van jouw SelectieScan 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!


