
Vertrouwelijk
Voorbeeld Rapportage

ThuisWerkWijzer
Concrete inzichten om optimaal thuis te werken!



Copyright DilemmaManager B.V. Pagina 2 van 16

Voorbeeld Rapportage
15 mei 2020

Inhoudsopgave

Inleiding............................................................................................................................................................................ 3
Persoonlijkheidsanalyse................................................................................................................................................. 4
Intrinsieke motivatie en drijfveren................................................................................................................................. 5
Overzicht rolpatronen..................................................................................................................................................... 6
Jouw werkvoorkeuren..................................................................................................................................................... 7
Bij druk en spanning........................................................................................................................................................ 8
Uitdagingen...................................................................................................................................................................... 9
Aansturing...................................................................................................................................................................... 10
Persoonlijkheidsdiagram.............................................................................................................................................. 11
Thuiswerkfactoren......................................................................................................................................................... 12
Toelichting Thuiswerkfactoren..................................................................................................................................... 13
Mentale fitheid............................................................................................................................................................... 15



Copyright DilemmaManager B.V. Pagina 3 van 16

Voorbeeld Rapportage
15 mei 2020

Inleiding

Op 15 mei 2020 heb jij de ThuisWerkWijzer ingevuld. De ThuisWerkWijzer is een hulpmiddel om te reflecteren op
jouw huidige werksituatie en mentale belastbaarheid. De ThuisWerkWijzer laat zien welke (werk)voorkeuren jij
hebt ten aanzien van werken op afstand, daarnaast wordt inzicht geboden in jouw mentale belastbaarheid. Ook is
jouw persoonlijkheidsprofiel in kaart gebracht en vind je in deze rapportage jouw persoonlijke kansen en
uitdagingen ten aanzien van thuiswerken en werken op afstand. Daarbij worden ook adviezen beschreven,
waarmee jij jouw (thuis)werksituatie kan verbeteren.

Over Thuiswerken
Thuiswerken, of vanuit huis werken, is voor de één een zegen en voor de ander een regelrechte ramp. Vaak is
thuiswerken helemaal niet logisch of, afhankelijk van de taak of functie, niet of nauwelijks echt mogelijk. Maar er is
nu voor velen even geen andere keus. Dat het impact heeft op onze gewoonten, dat is wel duidelijk, maar al snel zal
het erg veel van onze mentale kracht vragen.

Zo zijn er natuurlijk de voordelen, bijvoorbeeld niet meer elke dag twee uur in de file heen en terug, vergaderingen
die opeens erg efficiënt verlopen, ondanks allerlei technische barrières, de veel betere koffie thuis of simpelweg
een mailbericht in plaats van weer een meeting. Opvallend hoeveel voordelen er eigenlijk zijn, zoals niemand die
zich bekreund over jouw gedrag of aanmerkingen heeft op jouw houding of jouw kleding. Zijn er dan geen nadelen,
dat zeker wel. Een huisgenoot die eigenlijk nog veel meer commentaar levert. Kinderen die om aandacht vragen en
ook de hond heeft stressverschijnselen. Iedereen vraagt vaak meer aandacht dan dat jij redelijk vindt, relaties
komen onder druk te staan en als ook de scholen niet meer 'meewerken', dan is een ramp al snel in wording.

Het vraagt dus veel flexibiliteit van iedereen, maar ook allerlei aanpassingen en het doorbreken van gewoonten en
gebruiken. Een nieuwe werkelijkheid ontstaat voor vrijwel iedereen. Voor veel mensen is dit redelijkerwijs
nauwelijks (zonder hulp) op te brengen. De ThuiswerkCheck kan uitkomst bieden. Het is een digitaal hulpmiddel,
speciaal ontwikkeld door DilemmaManager, om iedereen concrete adviezen te geven. Duidelijk en concreet over
het hoe en wat en niet het waarom, want dat is voor iedereen wel duidelijk.

Privacyverklaring
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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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.

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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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 jouw eerder energie op dan weerstand.
Hieronder worden jouw meest sprekende persoonskenmerken en intrinsieke motivatie besproken.

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.

Je bent gedreven om optimaal te presteren. Je bent ambitieus, ijverig en enthousiast en meestal stort jij je vol
passie op jouw taak, jouw werk of eigenlijk op alles waar jij mee bezig bent. Je toont vaak een grote actiebereidheid
en meestal heb jij een houding van: goed kan altijd beter. Niet alleen ben jij vaak ambitieus en ijverig, vaak ook ben
jij gedreven om het liefst bovengemiddelde prestaties neer te zetten. Het gaat je niet om meedoen of voor de
gezelligheid, nee je wilt het liefst het beste of het hoogst haalbare en vaak zet jij je optimaal in om het beste in jezelf
naar boven te halen. Opgeven is hierbij geen optie en jouw ambities bijstellen, dat kan altijd nog en verliezen is al
helemaal geen optie. Je hebt zeker geen aanmoediging nodig om hard te werken of om goed te presteren, wel kun
je een coach of trainer goed gebruiken om jouw tomeloze inzet vorm en inhoud te geven, maar meestal doe jij iets
maar zelf. Vaak doe je meer nodig is en vaak heb je er alles voor over om anderen te imponeren of om te bewijzen
dat jij het echt wel kunt.
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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.

Drijfveren

• Je wil graag winnen en de beste zijn.
• Je bent gedreven om voor jezelf op te komen.
• Je wil graag duidelijk en betrouwbaar zijn.
• Je streeft naar zakelijk en concreet en liever niet

teveel samen.

Vaardigheden

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

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

• Je toont jezelf veelal vasthoudend, direct en
concreet ondersteunend.

• Je kunt handelend optreden en desnoods afstand
nemen.

Uitdagingen

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

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

• Je mag je soms meer flexibel of wendbaar
opstellen.

• Je mag meer aandacht hebben voor sociale
verhoudingen, tact en diplomatie.

Valkuilen

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

zijn.
• Je kunt soms erg streng, te vasthoudend, star of

koppig zijn.
• Je kunt relaties onder druk zetten of het conflict

aangaan.
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Jouw werkvoorkeuren

Jij bent vaak loyaal en praktisch ingesteld. Jij werkt graag concreet en praktisch en meestal ben jij gericht op
duidelijkheid en zekerheid. Jij voelt je graag veilig en vertrouwd, jij weet meestal graag waar jij aan toe bent en jij
ervaart graag een gevoel van duidelijkheid en helderheid ten aanzien van jouw taak en jouw werkzaamheden. Jij
bent vaak loyaal ingesteld, meestal trouw aan hoe het hoort of hoe het is afgesproken.
Jij hebt vaak wel enige moeite met plotselinge veranderingen of wijzigingen in (werk)afspraken, liever val jij terug op
wat is afgesproken en jij wordt graag, het liefst van te voren, geïnformeerd als zaken wijzigen of veranderen. Jij hebt
meestal een duidelijke voorkeur voor vaste werktijden, een duidelijke planning, goede (werk)afspraken en heldere
en eenduidige instructies. Meestal ben jij niet erg avontuurlijk ingesteld, jij staat liever niet voor plotselinge
verrassingen en jij wil al helemaal niet het gevoel hebben dat jij aan jouw lot wordt overgelaten of 'het' allemaal
maar zelf moet uitzoeken.

Jij bent vaak vooral resultaat georiënteerd en meestal ben jij gericht op concrete uitkomsten, omzet, succes of
feitelijke resultaten. Jij bent meestal ambitieus ingesteld, je hebt vaak ook een duidelijke mening, een doel of een
concrete verwachting. Meestal ben jij niet bang om voor jezelf op te komen en vaak ook niet te beroerd om hard te
werken of om het initiatief te nemen. In jouw flow ben jij vaak in staat tot grootse dingen, maar als het tegenzit kun jij
jezelf ook aardig in de weg zitten. Vaak zet jij sterker in op kracht en moed dan op tact of diplomatie, en soms kun jij
je ergeren als anderen je niet de ruimte bieden die jij nodig hebt.
Jij bent vaak goed in staat om hard te werken en jij weet vaak precies waarom jij iets doet (of nalaat) of dat jij iets
juist aan anderen overlaat. Soms zoek jij de samenwerking, op andere momenten doe jij iets juist liever zelf of maak
jij ergens een soort wedstrijd van. In samenwerking met anderen moet het wel ergens over gaan en meestal neem
jij dan wel het voortouw of de leiding, zelden zal jij je bescheiden of afwachtend opstellen. Eventueel werkoverleg
dient vooral constructief te zijn en vergaderingen moeten ergens over gaan, nuttig en zakelijk zijn, waarbij er geen
onnodige tijd of moeite mag worden verspild aan nutteloos overleg.
Als jij je niet gerespecteerd of serieus genomen voelt, kun jij jezelf voorbij lopen, maar ook geïrriteerd reageren,
jouw ongenoegen uiten en anderen corrigeren. Wanneer jij boos bent, kun jij je frustraties uiten en hoe meer jij
overtuigd bent van jouw gelijk, des te groter is de kans dat jij geïrriteerd raakt, soms jouw geduld verliest en dan
onredelijk kunt reageren.
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Bij druk en spanning

Soms kun jij ergens koste wat kost aan vast te houden, bijvoorbeeld aan jouw principes, normen en/of waarden.
Soms sta jij daardoor onvoldoende open voor nieuwe informatie, verandering of jezelf aanpassen. Hoe meer druk er
dan wordt uitgeoefend, des te kritischer stel jij je dan vaak op en meestal laat jij je ook niet vermurwen of
beïnvloeden. Soms ook niet op logica, gezond verstand of rationele onderbouwing. Hierdoor kan jij zowel jezelf als
anderen ook tekort doen, echter hier wil jij meestal niet van horen. Vaak ben jij niet anders gewend, heb jij het 'van
huis uit zo meegekregen' of is jouw mening of zienswijze gevormd door eerdere ervaringen.
Vaak speelt er echter veel meer dan jij soms kunt overzien of is een situatie gewoon complex, vanwege allerlei
belangen die spelen. Soms reageer jij dan te direct, kort door de bocht of vanuit weerstand, terwijl jij onderliggend
vaak veel meer gevoel ervaart, maar dit wegdrukt of onderdrukt, bijvoorbeeld om de boel heel te houden of probeer
jij de controle niet te verliezen. Immers jij hebt graag houvast, controle en/of een gevoel van zekerheid en als jij je
onzeker voelt, dan is dat helemaal niet leuk of prettig, vooral wanneer jij niet weet wat jij eraan kunt doen. Dit
erkennen is vaak een hele opgave, laat staan het oplossen of jezelf verbeteren, zeker als jij niet weet hoe jij dit
concreet moet aanpakken. Jezelf verbeteren, veranderen of jezelf ontwikkelen kost je in ieder geval ‘bloed, zweet
en tranen’. Mis jij hierbij structuur, houvast of een gevoel van veiligheid, dan kun jij soms erg onrustig worden of
(nog) meer onzeker, waarbij jij vaak geneigd bent om dwangmatig de controle te herpakken. Vaak echter zet jij
jezelf dan juist (nog meer) klem.

Jij hebt soms moeite met reflectie en kritiek en jij wil liever niet tegengesproken worden noch gecorrigeerd worden,
vooral niet in het bijzijn van anderen. Als het je tegenzit en anderen je tegenwerken, kan jij geïrriteerd raken, boos
worden of je doen gelden. Bij tegenslag en tegenvallende resultaten kan jij gefrustreerd raken, vooral als jij ook nog
eens de schuld krijgt. Vaak zal jij niet snel jouw eigen fouten of vergissingen kunnen toegeven, vooral vanwege
gevoelens van trots of een gekrenkt eergevoel.
Jij bent soms erg gevoelig voor hiërarchie en jij geeft meestal eerder zelf instructies dan dat jij deze ontvangt en
soms voel jij je in jouw eer aangetast. Als jij je tekortgedaan voelt kan jij onredelijk en geïrriteerd reageren of jezelf
beledigd terugtrekken in jouw eigen werkelijkheid.
Bij stress of een verhoogde werkdruk ben jij vaak meer gespannen, waardoor jij meestal minder diplomatiek bent en
jij vooral ook meer gevoelig bent voor kritiek of tegenslag. Reflectie of correctie kan jij dan sneller persoonlijk
opvatten, waardoor verhoudingen kunnen verkillen of op scherp kunnen worden gezet. Soms ben jij dan onredelijk,
vaak dwingend of verbaal agressief, maar in ieder geval kost het je veel moeite om tactisch en geduldig te blijven.
En natuurlijk, ook jij verliest weleens jouw geduld en regelmatig reageer jij explosief, soms driftig of tenminste
geprikkeld en ongeduldig.
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Uitdagingen

Soms ben jij vooral gericht op direct resultaat, winnen en succes. Meestal ben jij erg ambitieus, maar vaak ook
ongeduldig en soms kun jij jouw energie niet kwijt. Hierdoor heb jij soms veel moeite om je te richten op zaken die
pas op langere termijn spelen.
Jij mag daarom meer aandacht hebben voor (het ontwikkelen van) tact en diplomatie en het bedenken van een
goede strategie. Ook het oefenen van zelfbeheersing  en het leren omgaan met tegenslag is een belangrijk
aandachtspunt, bijvoorbeeld door te leren om beter tegen je verlies te kunnen. Bedenk wel dat dit zonder
begeleiding en een goede uitlaatklep, zoals sport en voldoende beweging, vaak erg lastig is, zo niet onmogelijk is.
Zorg daarom dat je voldoende mogelijkheden hebt om je energie kwijt te kunnen. Krop vooral niet jouw emoties op,
want door je teveel in te houden, bouw je vaak veel spanning op.

Luisteren, eerst even nadenken of simpelweg een beetje tact is niet alleen jouw leerdoel, maar soms ook een hele
uitdaging. Jij mag je soms meer focussen op wederzijds begrip, (leren) slimmer te onderhandelen en te genieten
van het spel en je soms minder strijdbaar of competitief op te stellen. Soms ben jij veel te snel of te direct, soms
zelfs impulsief, waar jij vervolgens achteraf vaak wel weer spijt van hebt. Meestal omdat jij te gedreven bent en
soms te duidelijk uitkomt voor jouw mening. Niet altijd wordt dit op prijs gesteld en soms is het gewoon niet handig.
Soms mag jij eerst eens even nadenken, een vraag stellen of je verdiepen in de ander, waarmee jij vaak meer
ruimte of zelfs sympathie krijgt voor wat je drijft of bezig houdt.
Vaak doe jij er slim aan om eerst uit te ademen voordat jij iets zegt of jij jouw mening geeft, waardoor jij soms net
iets langer nadenkt of je weet in te houden. Maar het meest belangrijk is dat jij jouw energie goed kwijt kunt en jij
vooral voorkomt dat jij je energie en/of emoties teveel opkropt.
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Aansturing

Van jouw leidinggevende verwacht jij het liefst duidelijke werkinstructies, een gevoel van wederzijds vertrouwen en
respect en vooral duidelijke kaders. Jij verwacht waardering voor jouw inzet, beloning voor jouw loyaliteit en
bevestiging en respect voor jouw streven naar een goede samenwerking, kwaliteit en zekerheid. Echter het meest
belangrijk vind jij het vaak dat jij positieve bevestiging ervaart van anderen voor jouw deskundige, ondersteunende
en betrouwbare inzet. Wordt echter verwacht dat jij je maar aanpast, jezelf verbetert of verandert, dan ervaar jij
soms al snel een gevoel van spanning.
Word je kritisch aangesproken, je gevraagd om jouw verworven zekerheden los te laten, te abstraheren of je
creatief, ontdekkend en veranderbaar op te stellen, dan schiet jij meestal in de weerstand. Krijg jij dan niet de steun,
begeleiding of de duidelijkheid waar jij om vraagt of nodig hebt, dan zal jouw houding van loyaal en ondersteunend
kunnen omslaan in verontwaardiging en boosheid. En ben jij eenmaal boos en verontwaardigd, dan is er vaak ook
geen weg meer terug.

Jij hebt behoefte aan waardering en erkenning en meestal ga jij uit van jouw eigen kracht en eigen kwaliteiten. Jij
past jezelf meestal makkelijk aan om succes te realiseren, maar meestal ben je ook erg standvastig, soms
eigenwijs, zeker als jij overtuigd bent van jouw zaak of mening. Van jouw leidinggevende verlang jij een zakelijke
benadering, deskundigheid en een professionele houding, maar vooral ook ruimte om jezelf te manifesteren. Om
jouw doel te bereiken zul jij vooral snel en praktisch gebruik maken van alle middelen die je maar kunt inzetten,
zolang het maar bijdraagt aan jouw doelstelling of het beoogde resultaat.
Jij verwacht slechts minimale aansturing, het liefst op hoofdlijnen en resultaat met ruimte om te scoren of om de
competitie aan te gaan. Vaak neem jij het liefst zelf de leiding of tenminste laat jij zien dat jij niet bang bent om hard
te werken of om jouw nek uit te steken. Het sturen op succes, taakstellende resultaten en concrete taken past
meestal goed bij je, minder positief zal jij vaak reageren als jij beoordeeld wordt op het proces, een strakke
planning, opgelegde werkvormen, gezamenlijk belang of elkaar 'heel houden'.
Wel wil jij geprikkeld worden op ambitie, voldoende ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, desnoods de strijd
aangaan, te winnen of om succes te vieren. In ieder geval ben jij min of meer allergisch voor een sterk feitelijke
aansturing of het koste wat het kost de harmonie bewaren. Word jij teveel beperkt, dan kun jij je ergeren of jezelf
irriteren, waarbij jij vaak veel moeite moet doen om jezelf in toom te houden of om niet jouw geduld te verliezen.
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Persoonlijkheidsdiagram

In onderstaand cirkeldiagram wordt jouw persoonlijkheidsprofiel uitgedrukt in de kleuren blauw, rood, geel en
groen. Op de volgende pagina worden jouw thuiswerkfactoren in diezelfde kleuren uitgedrukt. Je kunt hierdoor
vergelijken of jouw voorkeurskleur in jouw persoonlijkheid matcht met jouw voorkeurskleur van de
thuiswerkfactoren.
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Thuiswerkfactoren

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke voorkeuren jij hebt ten aanzien van thuiswerken,
uitgesplitst naar acht verschillende onderwerpen. Onderstaand wordt jouw score op elk
onderwerp weergegeven. Op de volgende pagina's worden jouw voorkeuren per onderwerp
beschreven en wordt mogelijke kansen en risico's verder toegelicht.

Ontwikkeling Welbevinden Technologie Cultuur

Mobiliteit Arbo Werkplek Management & sturing

De kleur van het icoon geeft aan in welke categorie jouw uitslag valt

De gele stijl wordt getypeerd door een gedrevenheid op basis van ontwikkeling, zelfontplooiing en
ontdekken

De groene stijl wordt getypeerd door een gedrevenheid op basis van sociale interactie, sfeer en
betrokkenheid

De rode stijl wordt getypeerd door een gedrevenheid op basis van succes, ambitie en prestatie

De blauwe stijl wordt getypeerd door een gedrevenheid op basis van structuur, duidelijkheid en
zekerheid
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Toelichting Thuiswerkfactoren

Ontwikkeling
Mijn voorkeur met betrekking tot mijn persoonlijke ontwikkeling is vooral groen gekleurd:

Persoonlijke ontwikkeling betekent voor mij vooral leren van elkaar, van collega's en van samenwerken met anderen. Het
directe contact met collega’s geeft mij voldoening, waarbij het in overleg vaststellen van mijn leerdoelen mij vooral
aanspreekt.
Met betrekking tot het thuiswerken hecht ik veel belang aan het plannen en organiseren van gezamenlijke
contactmomenten, bijvoorbeeld om ervaringen uit te wisselen of om resultaten met elkaar te delen. Uiteraard komt dit bij
het thuiswerken onder druk te staan en soms is het zelfs nauwelijks goed te organiseren thuis of vanuit huis.

Welbevinden
Mijn persoonlijke voorkeur met betrekking tot mijn welbevinden is vooral groen gekleurd:

Ik ervaar vaak een sterke voorkeur voor sociale interactie en zo mogelijk fysieke samenwerking, vanuit wederzijds respect en
een gevoel van onderlinge betrokkenheid tussen de collega’s, klanten en betrokkenen. Met betrekking tot het thuiswerken
zullen de onderlinge contacten en het onderhouden van sociale relaties in het geding kunnen komen. In ieder geval zal ik
waarschijnlijk veel sociale contacten, de collegialiteit of de gezelligheid van anderen gaan missen.

Technologie
Mijn visie op technologie is vooral rood gekleurd:

Ik ervaar nieuwe technologische ontwikkelingen als positief, bijvoorbeeld omdat het mij veel kansen en mogelijkheden kan
bieden op succes, nieuwe klanten en ik mijn zakelijke netwerk aanzienlijk kan vergroten.
Met betrekking tot thuiswerken betekent dit dat ik vooral gebruik wil maken van de voordelen ervan, zoals het gebruik van
nieuwe technische hulpmiddelen, smartphones, softwarepakketten en social media, maar ook omdat het mij helpt aan
nieuwe manieren om in contact te komen met (potentiële) klanten.

Cultuur
Mijn cultuurwaarden zijn vooral groen gekleurd:

Onderlinge sfeer, betrokkenheid en sociale interactie zijn voor mij belangrijke waarden, misschien wel het meest belangrijk
voor mij. Thuiswerken brengt hierin voor mij erg veel veranderingen en aanpassingen en veel ervan zijn helemaal niet leuk. Ik
twijfel dan ook sterk of het wel bijdraagt, in ieder geval maak ik mij soms erg veel zorgen of het niet ten koste gaat van mijn
werkgeluk.

Mobiliteit
Mijn verwachtingen en wensen ten aanzien van mobiliteit zijn vooral rood gekleurd:

Mobiliteit is natuurlijk veel meer dan een snelle reisverbinding. Vaak maak ik gewoon mijn eigen keuzes en meestal laat ik mij
niet hinderen door reistijden, files of andere bezwaren. Thuiswerken zie ik zeker als een kans, ook al is het misschien best
lastig om een goede balans te vinden tussen privé en werk, want het resultaat staat voor mij meestal duidelijk voorop.
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Arbo
Mijn persoonlijke voorkeuren ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn vooral blauw gekleurd:

In algemene zin, dus ook bij thuiswerken of vanuit huis werken, vind ik het belangrijk dat zaken goed geregeld zijn. Ik heb
behoefte aan duidelijke (arbeids)voorwaarden, die voor iedereen gelden en bij het beoordelen van mijn functioneren dient
dit objectief en eerlijk te gebeuren. Ik stel prijs op duidelijke richtlijnen, voorschriften en protocollen, zodat ik weet waar ik
aan toe ben, ik weet wat ik verwachten kan en ik begrijp waarop ik beoordeeld wordt. Ik wil graag een eerlijke beloning, een
objectieve en deskundige beoordeling en voldoende kansen om mijzelf te verbeteren als dat nodig is.

Werkplek
Mijn voorkeur ten aanzien van mijn (thuis)werkplek is vooral blauw gekleurd:

Ik heb behoefte aan een goed gestructureerde werkplek. Thuiswerken is echt niet altijd mogelijk, sommige taken kan ik
gewoon niet thuis of vanuit huis organiseren. Ik kan mij daarom best wel ergeren aan mensen die dit niet begrijpen. Vooral
het organiseren en regelen van al die randzaken vraagt veel energie van mij, in ieder geval gaat het ten koste van mijn
werkplezier.

Management & sturing
Mijn persoonlijke voorkeur ten aanzien van management en sturing is vooral rood gekleurd:

Eigenlijk verandert er bij het thuiswerken nauwelijks iets voor mij, immers ik kan best wel zonder de directe bemoeienis van
mijn manager of leidinggevende, zo ben ik van mening. Ik werk immers al min of meer zelfstandig, daar verandert het
thuiswerken, of vanuit huis werken, eigenlijk nauwelijks iets aan.
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Mentale fitheid

Het hoofdstuk mentale fitheid geeft inzicht in de hoeveelheid ruimte die beschikbaar is om te
investeren in persoonlijke ontwikkeling. Hoe meer zorgen, onzekerheid, spanning, druk of
stress wij ervaren, hoe meer moeite wij hebben om open te staan voor kansen of
mogelijkheden en des te eerder we terug zullen vallen op onze intrinsieke motivatie.

Mentale fitheid weerspiegelt de mate waarin jij je vrij voelt om spontaan en onbezwaard eigen keuzes te maken en
in welke mate jij in staat bent om objectief en ongedwongen te reflecteren. Iemand met een lage mentale fitheid
zal makkelijker prikkels en informatie toelaten, zonder zich beperkt te voelen door persoonlijke zorgen, eerdere
teleurstellingen of het ervaren van belangentegenstellingen. In de ThuisWerkScan is mentale fitheid uitgedrukt in
de ThuisWerkWaarde, deze wordt op de volgende pagina visueel weergegeven door middel van een wijzer en
tekstueel toegelicht.

Een (zeer) hoge ThuisWerkWaarde kan een risico vormen. Dit kan namelijk indicatief zijn voor een zekere mate van
naïviteit, impulsiviteit of zelfs onbedachtzaamheid en roekeloosheid. Je mentale fitheid behoeft in dit geval
aandacht, mogelijk heb je baat bij begeleiding om jouw mentale fitheid te verbeteren.

Een gemiddelde ThuisWerkWaarde wordt als optimaal beschouwd. Het duidt erop dat de vermogens van een
persoon en de zorgen in balans zijn. Iemand kan hierbij prikkels toelaten, maar ook putten uit eerdere ervaringen
en zich enige moeilijkheden voorstellen.

Een (zeer) lage ThuisWerkWaarde geeft weer dat iemand vaak meer verplichtingen, zorgen en
belangentegenstellingen ervaart, dan dat er draagkracht is. Dit gaat vaak ten koste van de objectiviteit,
professionaliteit en in veel gevallen ook van het vermogen om onbezwaard te kunnen handelen. Iemand met een
lage ThuisWerkWaarde is meer geneigd om risico's, twijfels en onzekerheden te benadrukken en uit te vergroten.
Dit uit zich bijvoorbeeld in het vermijden van verwijtbaarheid, controledrift of spanningsklachten. Je mentale
fitheid behoeft in dit geval ook aandacht, mogelijk heb je baat bij begeleiding om jouw mentale fitheid te
verbeteren.

De thuisWerkWaarde is in kaart gebracht door de draagkracht af te zetten tegen de draaglast. Oftewel: wat kan jij
'inzetten' in jouw situatie (draagkracht) en met welke verplichtingen of zorgen moet jij rekening houden
(draaglast). De draagkracht en draaglast bestaan uit de volgende onderdelen:

Draagkracht Draaglast
Zelfvertrouwen Teleurstellingen uit het verleden
Energie Stress of spanning in de huidige situatie
Opgedane ervaringen Zorgen over de toekomst
Normen en waarden Verplichtingen
Aanwezigheid van kennis en kunde Zorgbelasting directe omgeving
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ThuiswerkWaarde
De berekende totaalscore geeft aan dat jouw ThuiswerkWaarde op dit moment neutraal is.

Uit deze score kan worden geconcludeerd dat jouw balans tussen inspanning en ontspanning meestal voldoende in balans
is, ook al is er soms wel eens sprake van een verhoogde druk. Soms ervaar jij meer zorgen en problemen dan je lief is, echter
met wat extra inspanning of juist wat meer rust nemen komt het vaak wel weer in orde. Om al jouw werkzaamheden, taken
en verplichtingen goed te organiseren, kun je vaak niet zonder een goede planning, duidelijke afspraken of het bewust
zoeken naar een goede balans tussen inspanning en ontspanning.

Wel is er soms sprake van een verhoogde (werk)druk, maar meestal heb je voldoende fut en energie om de extra dingen te
doen die dan van je gevraagd worden. Als dit echter te vaak voor komt, kun je wel eens geïrriteerd raken, maar in goed
overleg is dit meestal wel weer goed op te lossen. Om plezier in jouw werk te houden moet jij jezelf soms wel eens oppeppen
en motiveren en regelmatig moet jij rekening houden met anderen, afspraken of andere verplichtingen. Dit is niet altijd
prettig of er is niet altijd voldoende tijd, waardoor jij keuzes moet maken en prioriteiten moet stellen. Soms moet je bewust
moeite doen om te investeren in jezelf en de tijd nemen om je te ontwikkelen of zaken beter te organiseren, vooral om te
voorkomen dat je teveel wordt beïnvloed door de waan van de dag. Soms ben jij immers al blij dat jouw werk af is en kijk je
uit naar een paar dagen rust of een leuke vakantie. Of denk jij wellicht aan een betere balans werk/privé, met meer ruimte
voor jezelf.

Concreet gezien is er sprake van een neutrale ThuiswerkWaarde. Dit betekent dat indien er onverhoopt sprake is van
tegenslag, er kritiek is op jouw functioneren of onvoorziene problemen zich voordoen, jij hierdoor overvallen kunt worden.
Het is daarom belangrijk dat je actief blijft investeren in jezelf, jouw ontwikkeling en in een goede balans werk/privé. Vaak
stel je sommige dingen die toch echt wel moeten uit, wil jij het liefst proberen om jouw problemen zelf op te lossen of hoop je
dat het allemaal wel meevalt. Dat dit niet verstandig is, weet je best, maar eigenlijk is het best lastig om tijd en energie te
steken in zaken die geen direct plezier of voordeel opleveren.


