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1 Inleiding

Op 9 januari 2020 heb jij een digitale ZelfregieScan ingevuld. De ZelfregieScan bestaat uit vier onderdelen die vanuit
verschillende invalshoeken jouw talenten en jouw kansen en belemmeringen ten aanzien van jouw (loopbaan)situatie
in kaart brengen. De uitslag geeft een beeld van de mate waarin je ervaart (groei)mogelijkheden te hebben in jouw
huidige situatie, de mate waarin je veranderingen in jouw (loopbaan)situatie met vertrouwen tegemoet treedt en hoe jij
daarmee omgaat of hier invulling aan geeft. De uitslag zegt iets over waar jouw kansen liggen, waar je tegenaan kan
lopen en wat jij kan doen om zelf regie te voeren over jezelf en jouw eigen ontwikkeling.

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 in jouw omgeving je kunnen ervaren, hoe je overkomt en hoe je 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 de ZelfregieScan 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 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 je van nature
bezit en welke eigenschappen jou eerder weerstand opleveren.

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

Behoedzaam Initiërend
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2.1 Intrinsieke motivatie en drijfveren

De persoonskenmerken die je hebt aangegeven als meest sprekend voor jouw karakter, geven een beeld van jouw
intrinsieke motivatie. Het inzetten van deze eigenschappen levert je eerder energie op dan weerstand. Hieronder
worden de meest sprekende persoonskenmerken en daarmee jouw intrinsieke motivatie 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 te presteren en het liefst wil jij mooie prestaties leveren, maar ook ben jij gedreven om
balans te houden tussen inspanning en ontspanning. Werken mag ook ‘leuk’ zijn of tenminste nuttig zijn of zin
hebben. Jij kunt hard werken, zeker als jij passie ervaart of als wat jij doet bijdraagt aan wat jij belangrijk vindt. Maar
bij het meeste wat jij doet vind jij het vaak belangrijk dat jij er ook een beetje plezier in hebt.
Meestal streef jij naar een goede balans werk/privé, bijvoorbeeld om te voorkomen dat jij je over de kop werkt of dat
jij jezelf voorbijloopt. Kortom jij hebt de ambitie om succes te realiseren, zonder daarbij jezelf te overvragen. Vaak
ben jij ambitieus ingesteld en meestal ben jij goed in staat om ook bij tegenslag door te zetten, maar als het moet
ben jij ook bereid om jouw doelen bij te stellen. Vaak ben je zeker bereid om optimaal te presteren, jezelf in te
spannen of om hard te werken, maar hier mag dan ook een passende beloning tegenover staan. Ook wil jij vaak
wel graag winnen, maar niet tegen elke prijs en meestal ben jij voldoende in staat om tijdig bij te sturen. Jij bent
meestal ook niet vies van winnen, scoren of succes, maar liever niet ten koste van jezelf of anderen. Ook heb jij
meestal niet veel aanmoediging nodig om hard te werken of om goed te presteren. Is dit dan soms toch nodig, dan
is er vaak wat anders aan de hand, bijvoorbeeld omdat jij passie of waardering mist.

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.



Copyright DilemmaManager B.V. Pagina 6 van 14

ZelfregieScan
Naam: Voorbeeld Rapportage
Datum: 9 januari 2020

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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2.2 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 kort 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 bent op zoek naar zekerheid, veiligheid en
voorspelbaarheid.

• Je gaat vaak direct op jouw doel af.
• Je hebt graag alles onder controle.
• Je wil graag duidelijk en betrouwbaar zijn.

Vaardigheden

• Je kunt loyaal, degelijk en betrouwbaar zijn.
• Je kunt duidelijk, doelgericht en gedisciplineerd

zijn.
• Je kunt heel precies en volgens de planning

werken.
• Je kunt vasthoudend, direct en ondersteunend

zijn.

Uitdagingen

• Je mag ontwikkelingen, wijzigingen of
plotselinge gebeurtenissen leren accepteren.

• Je mag soms meer flexibel zijn of even afstand
nemen.

• Je mag soms meer open staan voor
verandering en nieuwe ontwikkelingen.

• Je mag je soms meer flexibel gedragen.

Valkuilen

• Je kunt soms erg vasthoudend zijn en
veranderingen tegenhouden.

• Je kan soms erg dwingend en vasthoudend zijn.
• Je kunt soms erg kritisch of vasthoudend zijn.
• Je kunt soms erg streng, vasthoudend, star of

koppig zijn.
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2.3 Kenmerkend

Je bent meestal gedreven tot zorgvuldigheid. Graag wil je alles wat je doet zo goed en eerlijk mogelijk doen, iets
waar natuurlijk niets op tegen is. Je bent geneigd jouw doelen hoog te stellen, om vervolgens heel hard aan het
werk te gaan om het voor elkaar te krijgen, waarbij jij je vooral richt op het leveren van kwaliteit, zowel van jezelf als
dat van anderen. Je hebt oog voor details en meestal zal je precies en nauwkeurigheid willen werken. Vaak ben je
gericht op kennis en deskundigheid en meestal voel jij je op jouw gemak als jij je kunt richten op feiten, normen,
richtlijnen en discipline en je kunt terugvallen op regels, afspraken, tradities en conventies. Over jouw gevoelens en
emoties spreek je meestal niet zo snel en vaak neem je geen rust voordat jij je doel bereikt hebt. Vaak ben je niet
snel tevreden met het resultaat en soms doe je iets het liefst maar zelf, want dan weet je tenminste dat het klopt.
Soms echter slaat het door in een vorm van perfectionisme waar niemand beter van wordt. Het probleem echter is
dat jij de lat voor jezelf (en jouw omgeving) vaak (te) hoog legt. Op zichzelf is er natuurlijk niets mis met een streven
naar perfectie of het stellen van uitdagende doelen, echter het is wel van belang dat het gestelde doel niet alleen
haalbaar is, maar ook de reis ernaar toe zowel plezierig als realistisch is.

Je bent meestal vooral gericht op orde, duidelijkheid, structuur en zekerheid. Vaak ben jij min of meer principieel
ingesteld en meestal ben je meer gericht op alles wat gedaan moet worden, dan dat jij gericht bent op avontuur,
vermaak, amusement of vrijblijvendheid. Meestal ben jij ook meer gericht op jouw taak of opdracht, dan dat jij
gericht bent op ontdekken, commercialiteit, grenzen verleggen of carrière maken. Soms heb jij moeite met
(plotselinge) veranderingen en als iets niet gaat zoals het is afgesproken, laat jij dit vaak duidelijk merken. Bij
vergissingen of misverstanden, en zeker bij fouten of tekortkomingen, verwacht jij vaak correctie, een verklaring of
tenminste een excuus. Echter meestal ook dan zal jij toch jouw ongenoegen laten blijken, de ander aanspreken en
verwachten dat het in de toekomst niet meer voorkomt.

Je bent meestal gedreven tot perfectie. Vaak kun jij je druk maken, vooral als anderen maar wat aanrommelen of
ergens niet voldoende serieus mee omgaan. Soms kun jij je opwinden over van alles en nog wat, vaak vooral over
wat niet goed gaat of wellicht toch nog beter kan. Je kunt je niet alleen druk maken, vaak heb je ook moeite met
relativeren, jezelf ontspannen of relaxen, vooral als iets je persoonlijk raakt. Nog even dit, maar ook nog dat en, o
ja, niet vergeten dat er ook nog al dat andere moet gebeuren. Meestal probeer je met alles rekening te houden,
soms zelfs met het onmogelijke en soms ben je bang om iets over het hoofd te zien. Je maakt je met enige
regelmaat meer zorgen dan veel anderen, waardoor anderen je soms een zeurpiet noemen, wellicht onvoldoende
serieus nemen of soms zelfs negeren, maar dat laat jij je meestal niet gebeuren.
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2.4 In relatie tot anderen

Naar anderen kan je soms kritisch zijn en je stelt jezelf vaak hoge doelen en verwachtingen. Meestal stel je hoge
eisen en soms kun je streng zijn, zowel in jouw oordeel als in het beoordelen van zaken, maar ook in het
beoordelen van het functioneren van anderen. Zelf zie je dit meestal anders, immers het is toch normaal dat iemand
goed presteert, afspraken nakomt en geen fouten maakt. Je kunt je soms ergeren als anderen maar wat
aanrommelen, je storen als anderen je niet serieus nemen en je ongenoegen uiten als iets niet volgens afspraak of
planning verloopt. Naar anderen zal je niet snel het achterste van jouw tong laten zien en soms heb je moeite om
jezelf flexibel op te stellen. Jouw emoties of gevoelens toon je liever niet en over jouw gevoel van kwetsbaarheid of
jouw onzekerheid spreek je liever niet of zelden. Fouten en vergissingen zie je niet snel door de vingers en meestal
ben je kritisch in je oordeel, zeker als anderen zich vrijblijvend opstellen of onvoldoende discipline tonen.

Je hebt soms moeite met vrijblijvendheid. Naar anderen ben je vaak vooral duidelijk en concreet en meestal
verwacht je dat ook van anderen. Je geeft vaak duidelijk aan wat je verwacht, wat de bedoeling is of wat de ander
kan verwachten. Soms is er echter niet veel ruimte voor manoeuvreren, een alternatief of anderszins. Met
misschien, wellicht of met vrijblijvendheid kun je soms moeilijk omgaan. Vaak is er minder ruimte voor variatie of
creativiteit, wel voor stiptheid, duidelijkheid, orde en regelmaat. Word je aangesproken je meer flexibel op te stellen,
dan zal dit soms op weerstand kunnen stuiten en als je gedwongen wordt om je aan te passen of te veranderen,
dan zal dit soms veel weerstand bij je oproepen of van anderen soms veel geduld, begrip en/of energie vragen.

Je bent meestal graag zeker van jouw zaak. Vaak ben je vooral duidelijk en direct en meestal verwacht je dit ook
van anderen. Je bent vaak kritisch op jezelf, maar ook op anderen en soms vind je het lastig om met onzekerheid of
met onduidelijkheid om te gaan. Vaak ben je meer alert dan anderen, wil je goed presteren en al zeker niet falen of
fouten maken en soms kun je opzien tegen stressvolle gebeurtenissen.
Ervaar je onzekerheid, meestal vind je dit vervelend. Je verlangt dan vaak duidelijkheid, iets wat niet altijd
realistisch is. Wat voor de één gezonde spanning is, kun jij soms als belastend ervaren. Meestal is een gevoel van
spanning of onzekerheid echter onderdeel van de dagelijkse realiteit. Soms kan immers niet alles worden voorzien
of worden voorspeld. Je kunt er dus maar beter (of slimmer) mee leren omgaan, want er tegen vechten levert naast
stress vaak vooral negatieve energie op.
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2.5 Inzetbaarheid

Je bent vaak goed inzetbaar in een controlerende en/of registrerende taak of functie. Je kunt vaak goed meten,
rekenen, coderen en berekenen, controleren op feiten en het signaleren van onjuistheden. Je bent vaak goed
inzetbaar in financiële of administratieve functies maar ook als jurist, notaris, administrateur, accountant,
(orde)handhaver, etc., kortom in rollen waar jij je kunt richten op controleerbare feiten en gegevens.
Niet of minder sterk komen jouw kwaliteiten uit de verf in creatieve, ondernemende, commerciële of representatieve
taken of rollen. Niet dat jij je niet ondernemend, commercieel of representatief kunt opstellen, echter soms kost het
je gewoon (te)veel energie om jezelf wendbaar op te stellen en doe je vooral wat nodig is en er gedaan moet
worden.

Je komt meestal goed tot je recht in taken en functies die goed beschreven zijn, vast liggen, goed gestructureerd
zijn en het vooral duidelijk is wat er gedaan moet worden. Je wil graag weten wat je taak is, wat er verwacht wordt
en wat je taakomschrijving is. Vaak is jouw inzet voldoende adequaat, verantwoord en/of effectief als jij je bekend,
deskundig en vertrouwd weet met jouw taak of opdracht en er niet te veel sprake is van onduidelijkheid, plotselinge
aanpassingen, tegenstellingen of complexiteit.
Niet of minder sterk komen jouw kwaliteiten vaak uit de verf bij onvoorspelbaarheid, onderzoek, conflictsituaties,
ontwikkeling en/of je moeten aanpassen aan wijzigende omstandigheden, maar vaak ook niet in taken of
werkzaamheden waar je snel moet kunnen anticiperen, abstraheren, relativeren of er een beroep wordt gedaan op
jouw creativiteit of flexibiliteit.

Je bent vaak goed inzetbaar in een (financieel) dienstverlenende, ondersteunende, controlerende en/of
registrerende taak of functie. Je bent vaak goed in staat om zaken op te merken, behoeften en verlangens te
registreren maar ook zorgen en onjuistheden te signaleren, in actie komen en desnoods in te grijpen. Je bent vaak
goed inzetbaar in controlerende, taakstellende, ondersteunende of administratieve functies, zoals backoffice,
planning, secretariaat, support, handhaving en optimalisatie, kortom in rollen waar jij je kunt richten op beschreven
taken, feiten, concrete gegevens en informatie binnen kaders en je kunt terugvallen op structuur, methodisch
werken en/of hiërarchie.
Minder sterk komen jouw kwaliteiten vaak uit de verf in complexe of politiek gevoelige taken, (wetenschappelijk)
onderzoek, beleid of rollen of indien er sprake is van belangentegenstellingen, verhoogde druk of stressvolle
situaties.
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3 Inzetbaarheid: Zelfregiefactoren

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 eigen inzetbaarheid en mogelijkheden tot ontwikkeling ervaart,
uitgesplitst naar acht verschillende onderwerpen.

Attributie Arbeidsperspectief Zelfvertrouwen Leefstijl

Sociaal functioneren Vrienden en kennissen Familieband Relatie partner

Een pijl naar buiten staat voor een externe attributie. Dit betekent dat je eerder geneigd bent om jouw
omgeving de schuld te geven van de dingen die jou overkomen dan dat je jezelf de schuld geeft;

Een pijl naar binnen staat voor een interne attributie. Dit betekent dat je eerder geneigd bent om jezelf de
schuld te geven van de dingen die jou overkomen dan dat je jouw omgeving de schuld geeft;

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 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
ontwikkeling;

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 ontwikkeling.
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3.1 Toelichting Zelfregiefactoren

Attributie
Attributie betekent wie iemand de schuld geeft van zijn/haar gedrag. Externe attributie betekent dat andere mensen of
de omgeving de schuld krijgen. Interne attributie betekent dat iemand zichzelf de schuld geeft van zijn/haar gedrag.
Stabiele attributie betekent dat gedrag altijd door dezelfde dingen veroorzaakt wordt. Instabiele attributie betekent dat
gedrag door verschillende dingen wordt veroorzaakt.

Voorbeeld Rapportage scoort hoog op externe attributie.
Hij geeft aan dat andere mensen of dingen zijn gedrag beïnvloeden en dat dit iedere keer weer door andere dingen
veroorzaakt wordt.

Arbeidsperspectief
Arbeidsperspectief is indicatief voor de beleving van de kans op passend of gewenst werk van een individu. Het geeft
een duidelijk beeld van de beleving van baanzekerheid, het verkrijgen van ander, meer gewenst of passend werk, of
de beleving van inkomenszekerheid van een individu.

Voorbeeld Rapportage scoort laag op arbeidsperspectief.
Hij geeft met deze score aan onzeker te zijn over zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zich zorgen te maken
over of hij werk gaat vinden dat bij zijn interesses en wensen past. Bovendien heeft hij het gevoel zich niet meer
verder te kunnen ontwikkelen in zijn vakgebied. Hij maakt zich ernstige zorgen over zijn werkzame toekomst.

Zelfvertrouwen
De mate van zelfvertrouwen is indicatief voor het zelfbeeld en het gevoel van eigenwaarde. Hieronder valt ook het
ervaren van het gevoel zelf keuzes te kunnen maken, gewenst te zijn en onafhankelijk te zijn van anderen. Het
ervaren van zelfvertrouwen geeft tevens weer in hoeverre een individu ‘tevreden’ is met zichzelf en het gevoel heeft
zichzelf te mogen zijn. Het geeft een beeld van het mentale welzijn van een individu en de mate waarin hij/zij hier
invloed op kan uitoefenen.

Voorbeeld Rapportage scoort hoog op zelfvertrouwen.
Hij geeft met deze score aan een positief zelfbeeld te hebben. Hij is tevreden met zichzelf en ervaart voldoende
regelmogelijkheden te hebben om zijn mentale welzijn te beïnvloeden. Hij heeft het gevoel gewaardeerd te worden
door anderen en de dingen te kunnen doen waar hij goed in is of waar hij energie van krijgt.

Leefstijl
Leefstijl is indicatief voor de beleving van de fysieke conditie, gezondheid en lichamelijk welzijn. Het geeft een beeld
van de manier waarop een individu omgaat met voeding, beweging en sport en de mate waarin een individu in staat is
zichzelf gewenste beperkingen op te leggen in het consumeren.

Voorbeeld Rapportage scoort hoog op leefstijl.
Hij geeft met deze score aan een gezonde leefstijl te hebben. Hij voelt zich lichamelijk gezond en is in staat om
voldoende te bewegen en bewust om te gaan met voeding en genotsmiddelen.
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Sociaal functioneren
Sociaal functioneren is indicatief voor de mate waarin een individu participeert in, en anticipeert op, zijn/haar directe of
sociale omgeving. Het geeft een beeld van de mate waarin een individu het gewenst of belangrijk vindt deel te nemen
aan sociale activiteiten en zijn houding jegens anderen op sociaal, cultureel of maatschappelijk gebied. Tevens is
sociaal functioneren indicatief voor de wijze van communiceren met en attitude jegens anderen, integreren en sociaal
functioneren.

Voorbeeld Rapportage scoort hoog op sociaal functioneren.
Hij geeft met deze score aan graag onder de mensen te zijn, maatschappelijk betrokken te zijn en in staat te zijn om
zich jegens anderen (en vreemden) sociaal gewenst te gedragen. Bovendien is hij goed in staat om nieuwe sociale
relaties aan te gaan.

Vrienden en kennissen
Vrienden en kennissen is indicatief voor het ervaren van vriendschap en de beleving van het ontvangen van sociale
en emotionele bevestiging of waardering van derden. Dit betreft zowel praktische, emotionele als mentale bevestiging
of steun. Daarnaast betreft dit ook de mate waarin een individu ervaart serieus genomen te worden of denkt begrip te
ontvangen van vrienden of bekenden.

Voorbeeld Rapportage scoort gemiddeld op vrienden en kennissen.
Hij geeft met deze score aan meestal bevestiging en waardering van vrienden en kennissen te krijgen. Hij zou af en
toe graag wat meer begrip willen ontvangen en serieuzer genomen willen worden. Dit gevoel zou op den duur kunnen
leiden tot vereenzaming of een wantrouwende houding naar anderen.

Familieband
Familieband is indicatief voor de mate van betrokkenheid en steun die betrokkene ervaart van familieleden zoals
ouders, broers en zusters. Het geeft een beeld van de mogelijkheid die hij ervaart op familieleden te kunnen
terugvallen als er problemen zijn. Het betreft hier zowel mentale, sociale als praktische steun of betrokkenheid.

Voorbeeld Rapportage scoort gemiddeld op familieband.
Hij geeft met deze score aan meestal hulp en betrokkenheid te krijgen van familie. Hij zou af en toe graag wat meer
steun willen ontvangen en het gevoel te hebben altijd op zijn familie te kunnen terugvallen. Dit zou zorgen voor
sterkere gevoelens van veiligheid en geborgenheid in zijn directe leefomgeving.

Relatie partner
Relatie partner is indicatief voor de mate van begrip, bevestiging, waardering, zorg of steun die betrokkene ervaart
van en bij de partner. Het geeft een beeld van in hoeverre een individu de mogelijkheid heeft om zijn emoties,
gevoelens en ervaringen op een vertrouwde en veilige manier te delen met zijn/haar partner of het gevoel heeft hier in
serieus genomen te worden. Dit betreft met name ook gevoelens van zorg, spanning en onzekerheid alsmede het
ervaren van mentale steun en zelfbevestiging en het kunnen delen van zorgverplichtingen.

Voorbeeld Rapportage scoort laag op relatie partner.
Hij geeft met deze score aan onvoldoende gesteund te worden door en bevestiging te krijgen van zijn partner. Hij
heeft het gevoel niet terug te kunnen vallen op zijn partner en zijn zorgen en twijfels met hem/haar te kunnen delen.
Daarnaast ervaart hij negatieve spanning en belangentegenstellingen in de relatie.
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4 Tot slot

In deze rapportage hebben wij de resultaten van de ZelfregieScan teruggekoppeld. Je hebt hiermee een beeld
gekregen van wat jou drijft, waar voor jou kansen en belemmeringen liggen en waar je rekening mee kunt houden.
Door middel van de inzichten willen we je stimuleren om nog eens kritisch te kijken naar jouw gedrag in relatie tot jouw
huidige 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!


