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Functie: Medior Adviseur

Datum: dinsdag 11 februari 2014

360 feedback rapport

Opgemaakt voor de heer Persoon ,T. (Test)

Mevrouw Krista Testpersoon, Collega

De heer Piet Puk, Leidinggevende

De heer Test Persoon, Zelf

Deelnemers aan deze feedbacksessie:

Probleemanalyse

Zelfvertrouwen

Realisatie van doelen

Vakkundigheid

Schriftelijk communiceren

Carrière- en persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkelen van anderen

Interpersoonlijke sensitiviteit

Initiatief

Geselecteerde competenties:
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3) Een overzicht met alle gemiddelde scores (3-scores)

Ook in dit overzicht krijgt u per competentie de aanvullende feedback van de respondenten zien voor wat betreft 
de gemiddeld scorende competenties.

De scores van uzelf en van anderen (feedbackgevers: collega, leidinggevende en/of medewerker) op de voor uw 
functie relevante competenties. De grafiek vormt de ruggengraat van de meting. Op hoofdlijnen (competenties) 
worden hier de gemiddelde scores inzichtelijk gemaakt. De scores corresponderen met de hierboven aangegeven 
legenda.

Dit overzicht geeft een samenvatting van uw ontwikkelpunten. U krijgt tevens per competentie de aanvullende 
feedback van de respondenten te zien: wat is een kwaliteit en wat is een ontwikkelpunt? De laagste scores 
betreffen de competenties die men in mindere mate bij u ziet en dit zijn indicatoren voor uw ontwikkelpunten.

2) Alle laagst gescoorde competenties (gemiddelde score 2 of lager)

Dit overzicht geeft een overzicht van uw hoogste scores, die doorgaans uw sterke punten weergeven. Ook in dit 
onderdeel krijgt u per competentie aanvullende feedback van de respondenten.

4) Alle hoogst gescoorde competenties (gemiddelde score 4 of hoger)

5) Een overzicht met respectievelijk:

1 Volgens de feedbackgever laat u deze competentie in uw gedrag (nog) niet zien.

0 (geen waarde)

3 Volgens de feedbackgever laat u deze competentie in uw gedrag voldoende zien.

2 Volgens de feedbackgever laat u deze competentie in uw gedrag enigszins zien.

1. Inleiding

Iedereen heeft voor het uitoefenen van zijn of haar functie tal van competenties nodig. Een competentie is een 
verzamelnaam voor vaardigheden, kennis en houding. Inzicht in uw competenties kan belangrijk zijn voor de 
uitoefening van uw huidige functie, maar ook voor uw verdere ontwikkeling.



Op basis van het functieprofiel is een selectie gemaakt met relevante competenties voor uw functie. Aan u en aan 
de feedbackgevers is gevraagd om te reageren op een aantal stellingen, die betrekking hebben op uw gedrag dat 
u laat zien in uw werk. De reacties op die stellingen zijn gebundeld in deze rapportage en geven inzicht in de 
beelden die uzelf en de overige respondenten van u hebben.



Deze beelden kunnen overigens niet zonder meer als waarheid worden opgevat, maar zijn signalen die verder 
door uzelf (en mogelijk de feedbackgevers) onderzocht en onderbouwd dienen te worden.



Hieronder staan de verschillende gradaties van de mate waarin u bepaald gedrag laat zien:

In deze rapportage vindt u achtereenvolgens:

1) Eén grafiek, met daarin opgenomen:

5 Volgens de feedbackgever laat u deze competentie in uw gedrag volledig zien.

4 Volgens de feedbackgever laat u deze competentie in uw gedrag in ruim voldoende mate zien
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6) Van alle competenties worden er ontwikkeltips en kwaliteiten/valkuilen gegeven

In deze sectie kunt u aan de hand van onze suggesties en informatie de acties bepalen die nodig zijn om uw 
competentie(s) verder te ontwikkelen. U vindt daar concrete ontwikkeltips en informatie over de SMART-
methodiek. 



Tevens hebben wij per competentie informatie toegevoegd over wat het nu betekent als u juist hoog of laag scoort 
op een competentie. Zowel hoge als lage scores hebben een kwaliteit en een valkuil.



Per competentie bestaat ook de mogelijkheid tot het maken van aantekeningen.

a) alle stellingen waarop een 2-score of lager door alle respondenten (inclusief uzelf)

    werd gegeven

b) de afwijkingen van 2 of meer op de stellingen van uzelf ten opzichte van de andere 

    respondent

c) afwijkingen van 2 of meer op de stellingen binnen de groep respondenten (alleen  

    mogelijk bij meerdere respondenten)
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Rapportage: grafiek met alle geselecteerde competenties
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• TP: kwaliteit, ik denk dat ik redelijk allround ben.

ontwikkelpunt,  ik zou soms meer open mogen staan voor andere benaderingen en feedback. Ik vraag daar 
ook niet echt om.

• KT: kwaliteit, Test Persoon is goed in zijn vak en hij beheerst het tot in detail. Voor wat nieuwe zaken betreft, 
daar heeft hij meer moeite mee. Hij moet dan echt over een drempel Dat heeft een negatief effect op zijn 
ontwikkeling. Hij is dan te voorzichtig.

• PP: kwaliteit, Test Persoon weet van de hoed en de rand in zijn vak.

ontwikkelpunt, hij mag soms meer in de gaten houden of zijn kennis nog wel  up-to-date is. Hij kan wat teveel 
vertrouwen op wat hij weet en daarmee kan zijn referentiekader wat beperkt zijn.

Vakkundigheid

Geef met betrekking tot deze stellingen een ontwikkelpunt en een kwaliteit aan. Zet svp voor uw tekst uw 
initialen en maak geen verwijzing naar de codenummers van de hierboven genoemde stellingen:

• PP: kwaliteit, hij doet zijn werk goed, maar is te weinig bezig met zijn eigen ontwikkeling.

Hier ligt wat mij betreft zijn belangrijkste ontwikkelpunt! Durf eens feedback te vragen, meer open te staan 
voor nieuwe zaken, meer durven in het algemeen, loslaten van het oude bekende.

• TP: kwaliteit, ik vind het prettig om gewoon lekker mijn werk te doen, voldoende afwisseling te hebben.

ontwikkelpunt, ik zoek de afwisseling en leermomenten niet voldoende op, ik vraag niet om feedback.

• KT: kwaliteit, Test Persoon vindt zijn werk uitdagend genoeg.

ontwikkelpunt, Test Persoon is soms te bescheiden en zal daardoor niet volledig tot zijn recht komen.

Carrière- en persoonlijke ontwikkeling

Geef met betrekking tot deze stellingen een ontwikkelpunt en een kwaliteit aan. Zet svp voor uw tekst uw 
initialen en maak geen verwijzing naar de codenummers van de hierboven genoemde stellingen:

2. Alle laagst gescoorde competenties (gemiddelde score 2 of lager)

Vakkundigheid (2) (3 - Zelf)

Vakkundigheid (2) (2 - Leidinggevende)

Vakkundigheid (2) (2 - Collega)

Carrière- en persoonlijke ontwikkeling (2) (2,2 - Zelf)

Carrière- en persoonlijke ontwikkeling (2) (1,8 - Leidinggevende)

Carrière- en persoonlijke ontwikkeling (2) (1,8 - Collega)

Toelichting feedbackgevers op de laagstscorende competenties:

In dit overzicht krijgt u per competentie de aanvullende feedback van de respondenten te zien.
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3. Een overzicht met alle gemiddelde scores (3-scores)

Schriftelijk communiceren (3) (3,8 - Leidinggevende)

Schriftelijk communiceren (3) (3,8 - Zelf)

Probleemanalyse (3) (2,5 - Collega)

Schriftelijk communiceren (3) (2,8 - Collega)

Zelfvertrouwen (3) (2,5 - Collega)

Zelfvertrouwen (3) (3 - Leidinggevende)

Zelfvertrouwen (3) (3,8 - Zelf)

Probleemanalyse (3) (3,8 - Leidinggevende)

Initiatief (3) (2 - Collega)

Initiatief (3) (2,8 - Leidinggevende)

Initiatief (3) (3 - Zelf)

Ontwikkelen van anderen (3) (3,8 - Zelf)

Probleemanalyse (3) (3,8 - Zelf)

Ontwikkelen van anderen (3) (2,5 - Collega)

Ontwikkelen van anderen (3) (3,2 - Leidinggevende)

Toelichting feedbackgevers op de gemiddeld scorende competenties:

Ook in dit overzicht krijgt u per competentie de aanvullende feedback van de respondenten te zien.

• TP: kwaliteit, ik probeer anderen zoveel mogelijk hun werk goed te laten doen en daarbij de hulp te bieden die 
zij nodig hebben.

ontwikkelpunt, ik wil nog wel eens teveel zelf het werk op mij nemen, waardoor de medewerkers niet 
voldoende gelegenheid hebben zich nieuwe zaken eigen te maken.

Ontwikkelen van anderen

Geef met betrekking tot deze stellingen een ontwikkelpunt en een kwaliteit aan. Zet svp voor uw tekst uw 
initialen en maak geen verwijzing naar de codenummers van de hierboven genoemde stellingen:

• PP: kwaliteit, als zich een kans voordoet, grijpt Test Persoon deze over het algemeen wel.

Ontwikkelpunt, hij mag meer kansen creëren, nog meer initiatief nemen bij vergaderingen en mogelijkheden 
bespreken.

• TP: kwaliteit, als ik een mogelijkheid zie om iets aan te passen in de werkwijze, waardoor zaken makkelijker 
gaan, grijp ik de gelegenheid aan.

ontwikkelpunt, ik zou nog vaker het voortouw mogen nemen en zelf de kansen creëren.

• KT: kwaliteit, Test Persoon wil altijd wel een taak op zich nemen en ziet soms de kansen ook wel.

ontwikkelpunt, Test Persoon mag nog veel meer initiatief tonen, hij ziet niet altijd de kansen die zich 
voordoen.

Initiatief

Geef met betrekking tot deze stellingen een ontwikkelpunt en een kwaliteit aan. Zet svp voor uw tekst uw 
initialen en maak geen verwijzing naar de codenummers van de hierboven genoemde stellingen:



11-2-2014Pagina 8 van 31

• TP: kwaliteit, ik weet ondertussen wat ik kan en wat ik niet kan.

ontwikkelpunt, soms doen zich zaken voor in een situatie waar ik niet gelijk raad mee weet en kan mij dan 
van mijn standpunt af laten brengen.

• KT: kwaliteit, Test Persoon weet wat hij kan, doet zijn werk goed.

ontwikkelpunt, Test Persoon kan zich soms toch over laten halen iets te doen, waarvan hij weet dat het niet 
de juiste oplossing is. Mag meer voet bij stuk houden.

• PP: kwaliteit, over het algemeen weet Test Persoon wel met een oplossing te komen en is er dan redelijk 
zeker van dat dit de beste oplossing is.

ontwikkelpunt, hij kan soms aan het twijfelen worden gebracht door anderen. Je mag meer op jezelf 
vertrouwen, meer afgaan op wat je kan.

Zelfvertrouwen

Geef met betrekking tot deze stellingen een ontwikkelpunt en een kwaliteit aan. Zet svp voor uw tekst uw 
initialen en maak geen verwijzing naar de codenummers van de hierboven genoemde stellingen:

• PP, kwaliteit: Test Persoon schrijft vrij gemakkelijk. De teksten zijn goed te lezen en de onderbouwingen 
kloppen.

ontwikkelpunt: Test Persoon heeft soms veel woorden nodig om to-the-point te komen.

• TP: kwaliteit, het schrijven van rapporten is iets wat ik echt leuk vind. Ik probeer daarbij de lezer niet uit het 
oog te verliezen.

ontwikkelpunt: ik kan soms veel woorden nodig hebben om ter zake te komen.

• KT: kwaliteit, de brieven en rapporten die Test Persoon schrijft, zijn goed te lezen.

ontwikkelpunt, Test Persoon kan soms veel woorden nodig hebben, wordt het wat wollig van.

Geef met betrekking tot deze stellingen een ontwikkelpunt en een kwaliteit aan. Zet svp voor uw tekst uw 
initialen en maak geen verwijzing naar de codenummers van de hierboven genoemde stellingen:

Schriftelijk communiceren

• PP: kwaliteit, Test Persoon maakt op passende wijze analyse van de problemen.

ontwikkelpunt, hij kan soms wat moeite hebben te zien waar het begin van het probleem is.

• TP: kwaliteit, ik kan redelijk goed een analyse maken van het probleem en de problemen die mensen 
bezighouden.

ontwikkelpunt, soms is het lastig uit te vinden wat de oorzaak is en wat het gevolg (kip-ei).

• KT: kwaliteit, Test Persoon weet meestal goed in te schatten wat het probleem is.

ontwikkelpunt, mag soms wat meer zoeken naar wat echt het probleem is.

Probleemanalyse

Geef met betrekking tot deze stellingen een ontwikkelpunt en een kwaliteit aan. Zet svp voor uw tekst uw 
initialen en maak geen verwijzing naar de codenummers van de hierboven genoemde stellingen:

• KT: kwaliteit, Test Persoon probeert anderen te stimuleren in het werk. Hij wordt als een fijne collega gezien. 
Men kan veel van hem leren.

ontwikkelpunt, Test Persoon is soms te voorzichtig of negatief als hij zaken probeert uit te leggen aan 
anderen. Hij kan dan geneigd zijn zelf toch het werk te doen als hij het idee heeft dat zijn uitleg niet is 
overgekomen. Hij mag anderen meer de ruimte geven om fouten te maken.

• PP: kwaliteit, Test Persoon kan anderen veel leren, hoe het werk gedaan wordt. Kan daarbij op een positieve 
manier kritisch zijn.

ontwikkelpunt, als het Test Persoon soms niet snel genoeg gaat, zal hij geneigd zijn het werk zelf te doen. Of 
als hij het idee heeft dat hij het beter kan. Echter, zo kunnen anderen niets leren! Probeer daarin minder 
voorzichtig te worden.
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4. Alle hoogst scorende competenties (gemiddelde 4 of hoger)

Realisatie van doelen (4) (4 - Zelf)

Realisatie van doelen (4) (4 - Leidinggevende)

Realisatie van doelen (4) (3,8 - Collega)

Interpersoonlijke sensitiviteit (4) (4 - Zelf)

Interpersoonlijke sensitiviteit (4) (4 - Leidinggevende)

Interpersoonlijke sensitiviteit (4) (4 - Collega)

Toelichting feedbackgevers op de hoogst scorende competenties:

Ook in dit overzicht krijgt u per competentie de aanvullende feedback van de respondenten te zien.

• TP: kwaliteit, het stellen van doelen en ook het realiseren van doelen is iets wat mij makkelijk afgaat.

ontwikkelpunt, ik kan soms te snel van start gaan, waardoor ik niet altijd iedereen meekrijg

• KT: kwaliteit, Test Persoon is duidelijk welke doelen gehaald moeten worden en wanneer de zaken gereed 
moeten zijn.

ontwikkelpunt, het is mij soms niet helemaal duidelijk waarom iets gedaan moeten worden. Ik zou daar van te 
voren meer over willen weten, zodat ik beter snap wat de bedoeling is.

• PP: kwaliteit, Test Persoon is goed in het managen van een project. Doelen worden op realistische wijze 
gesteld en doelstellingen worden ook gerealiseerd.

ontwikkelpunt, soms mag Test Persoon meer tijd besteden aan het anderen winnen voor een project en meer 
de noodzaak toelichten. Als het anderen duidelijk is waarom iets moet gebeuren, zullen ze harder lopen.

Realisatie van doelen

Geef met betrekking tot deze stellingen een ontwikkelpunt en een kwaliteit aan. Zet svp voor uw tekst uw 
initialen en maak geen verwijzing naar de codenummers van de hierboven genoemde stellingen:

• PP: kwaliteit, Test Persoon is een mensgerichte leidinggevende. Hij staat altijd klaar met een helpende hand 
en een luisterend oor.

Ontwikkelpunt, Test Persoon kan wat doorschieten in het bieden van hulp en zelf de zaken gaan overnemen. 
Laat het probleem bij diegene die het probleem heeft, hij of zij kan daarvan leren, wees niet te snel in het 
oppakken van die zaken.

• TP: kwaliteit, ik heb veel begrip voor allerlei mensen en dingen die hen bezig houden. Ik zal niet zo gauw 
iemand veroordelen.

ontwikkelpunt, ik moet soms oppassen dat ik niet teveel rekening hou met een ander en daardoor over mijn 
eigen grenzen ga.

• KT: kwaliteit, je kan altijd met je problemen bij Test Persoon terecht.

ontwikkelpunt, houdt soms teveel rekening met anderen. Gaat irriteren.

Interpersoonlijke sensitiviteit

Geef met betrekking tot deze stellingen een ontwikkelpunt en een kwaliteit aan. Zet svp voor uw tekst uw 
initialen en maak geen verwijzing naar de codenummers van de hierboven genoemde stellingen:
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5a. Alle stellingen waarop een 2 score of lager werd gegeven

5. Stellingen

• Geeft blijk van specialistische kennis (Vakkundigheid, 2 De heer Piet Puk)

• Geeft blijk van specialistische kennis (Vakkundigheid, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)

• Toont gedetailleerde kennis met betrekking tot het werk (Vakkundigheid, 2 De heer Piet Puk)

• Schrijft duidelijk en beknopt (Schriftelijk communiceren, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)

• Coacht medewerkers effectief

 (Ontwikkelen van anderen, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)

• Benoemt de kern van een probleem

 (Probleemanalyse, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)

• Maakt onderscheid tussen oorzaak en gevolg

 (Probleemanalyse, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)

• Toont gedetailleerde kennis met betrekking tot het werk (Vakkundigheid, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)

• Neemt vlot nieuwe vakkennis in zich op (Vakkundigheid, 2 De heer Piet Puk)

• Neemt vlot nieuwe vakkennis in zich op (Vakkundigheid, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)

• Weet hoe het werk (technisch) correct uitgevoerd moet worden (Vakkundigheid, 2 De heer Piet Puk)

• Herkent eigen ontwikkelingsbehoeften

 (Carrière- en persoonlijke ontwikkeling, 2 De heer Piet Puk)

• Herkent eigen ontwikkelingsbehoeften

 (Carrière- en persoonlijke ontwikkeling, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)

• Is continu op zoek naar nieuwe uitdagingen

 (Carrière- en persoonlijke ontwikkeling, 2 De heer Piet Puk)

• Streeft actief (carrière-)ontwikkeling na

 (Carrière- en persoonlijke ontwikkeling, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)

• Creëert leermogelijkheden voor medewerkers

 (Ontwikkelen van anderen, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)

• Streeft actief (carrière-)ontwikkeling na

 (Carrière- en persoonlijke ontwikkeling, 2 De heer Piet Puk)

• Streeft actief (carrière-)ontwikkeling na

 (Carrière- en persoonlijke ontwikkeling, 2 De heer Test Persoon)

• Is continu op zoek naar nieuwe uitdagingen

 (Carrière- en persoonlijke ontwikkeling, 2 De heer Test Persoon)

• Geeft de aanzet tot actie

 (Initiatief, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)

• Is proactief in het ontwikkelen van nieuwe systemen en procedures

 (Initiatief, 2 De heer Piet Puk)

• Is proactief in het ontwikkelen van nieuwe systemen en procedures

 (Initiatief, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)

• Signaleert kansen en onderneemt hierop actie

 (Initiatief, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)

• Is continu op zoek naar nieuwe uitdagingen

 (Carrière- en persoonlijke ontwikkeling, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)

• Vraagt om feedback en past gedrag indien nodig aan

 (Carrière- en persoonlijke ontwikkeling, 2 De heer Test Persoon)

• Is bereid het initiatief te nemen

 (Initiatief, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)
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• Vraagt om feedback en past gedrag indien nodig aan

 (Carrière- en persoonlijke ontwikkeling, 1 De heer Piet Puk)

• Vraagt om feedback en past gedrag indien nodig aan

 (Carrière- en persoonlijke ontwikkeling, 1 Mevrouw Krista Testpersoon)

• Is in staat bij tegenstand voet bij stuk te houden

 (Zelfvertrouwen, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)

• Weet hoe het werk (technisch) correct uitgevoerd moet worden (Vakkundigheid, 2 Mevrouw Krista 
Testpersoon)

• Toont vertrouwen in het eigen vermogen de juiste handelwijze te kiezen

 (Zelfvertrouwen, 2 Mevrouw Krista Testpersoon)
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Geen stellingen beschikbaar voor deze paragraaf.

5b. De afwijkingen van 2 of meer op de stellingen van u zelf t.o.v. het gemiddelde van de respondenten
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Geen stellingen beschikbaar voor deze paragraaf.

In deze sectie vindt u per competentie de definitie, de ontwikkeltips en de kwaliteiten en valkuilen per competentie 
terug.



Dit hoofdstuk wordt begonnen met de laagste scores op de competenties en loopt vervolgens op tot en met de 
hoogst scorende competenties. 



Bepaal welke zaken u wilt gaan aanpakken. U kunt gebruik maken van de notitieruimte die onder de sectie van 
kwaliteiten en valkuilen elke competentie te vinden is. Maak uw doelstellingen SMART en zorg ervoor dat u 
zichzelf beperkt tot 2-3 doelen.



Wat is dat, SMART doelen stellen?

Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties, of goede voornemens. Om 
succesvol leiding te geven moet u zoveel mogelijk SMART-doelen stellen. Een SMART-doelstelling is 
richtinggevend: het geeft aan wat u wilt bereiken en stuurt het gedrag van uw medewerkers en van uzelf. 
Bovendien wordt aangegeven welke resultaten wanneer moeten worden bereikt. Door een doelstelling SMART te 
formuleren is de kans groter dat er in de praktijk iets van terecht komt.



SMART staat voor:



Specifiek 

Meetbaar 

Acceptabel 

Realistisch 

Tijdgebonden



Specifiek

Omschrijf het doel duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven 
waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is.



Meetbaar

Hoeveel ga ik doen? Hoe kan ik dat meten? Er moet een systeem, methode en procedure zijn om te bepalen in 
welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is. Wat is er af als het af is? 



Acceptabel

Is er draagvlak voor wat ik ga doen? Is het in overeenstemming met het beleid en de doelstellingen van de 
organisatie? Zijn anderen bereid zich te verbinden aan de doelstelling? Als u een SMART-doel voor uzelf stelt, dan 
is het voldoende dat u het zelf accepteert. Maar wanneer u als leidinggevende een doel voor een groep mensen 
stelt, dan is het belangrijk dat er draagvlak voor is. De medewerkers moeten het willen, anders wordt het doel niet 
gehaald of beklijft de verandering niet. U kunt het draagvlak vergroten door mensen actief te betrekken bij het 
kiezen en formuleren van de doelstelling. Het is belangrijk ze daarbij daadwerkelijk inspraak te geven. 



Realistisch

Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kan ik de gevraagde resultaten 
daadwerkelijk beïnvloeden? Heb ik voldoende know-how, capaciteit, middelen en bevoegdheden? Dit is belangrijk, 
want een onbereikbaar doel motiveert mensen niet. Een te makkelijk doel is ook niet interessant, omdat het 
mensen niet uitdaagt en geen bevrediging oplevert. Moeilijk bereikbare doelstellingen kunt u opsplitsen in kleinere 
haalbare subdoelstellingen. De tussentijdse resultaten geven telkens nieuwe energie. Soms wordt de 'R' in 
SMART ook wel uitgelegd als "Relevant". Een haalbare en zinvolle doelstelling is motiverend en maakt energie 
los.



Tijdgebonden

Wanneer begin ik met de activiteiten? Wanneer ben ik klaar? Wanneer is het doel bereikt?

Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke startdatum en einddatum.

6. Ontwikkeltips, kwaliteiten en valkuilen

5c. Afwijkingen van 2 of meer op de stellingen binnen de groep respondenten
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• Onderwerp uw time management aan een grondig onderzoek. Misschien besteedt u tijd aan routinetaken die 
u afleiden van uw hoofddoelstellingen. Probeer, indien dat zo is, tenminste twee niet essentiële activiteiten te 
delegeren.

• Neem zelf het initiatief om met uw manager een persoonlijk ontwikkelingsplan samen te stellen. Zorg ervoor 
dat u elke drie maanden een voortgangsgesprek met hem/haar heeft.

• Kijk eens naar de tijd die u niet op het werk doorbrengt. Maak een lijst van de hobby's en vrijetijdsbestedingen 
die u interes¬sant lijken. Kies er één uit waarmee u de gelegenheid krijgt nieuwe vaardigheden te verwerven 
en maak er werk van.

• Zoek een extern of interne loopbaanadviseur als onafhankelijk deskundig klankbord wanneer u daar behoefte 
aan hebt.

• Maak een lijst van uw doelstellingen binnen en buiten het werk. Onderscheid drie fasen;

1. over zes maanden

2. over twaalf maanden

3. over vijf jaar

• Stel uzelf maandelijks de verbetering van één van uw managementvaardigheden tot doel. Maak een 
aantekening in uw agenda van zes belangrijke gebieden en verdeel ze over zes maanden. Begin morgen aan 
de eerste. Misschien is het nodig dat u hierover een hoofdstuk in een handboek over management leest.

• Zorg dat u op de hoogte blijft van de actualiteit binnen het zakenleven. Lees kranten en tijdschriften zodat u 
weet heeft van alle nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. Zijn er ideeën die u op het werk zou kunnen 
toepassen?

• Zorg ervoor dat uw doelstellingen realistisch en meetbaar zijn, uitdagend maar toch haalbaar. Hoe beter u 
weet waar u naar toe gaat, hoe meer kans u hebt ook te slagen. Stel voor elke voornoemde doelstelling een 
stapsgewijs actieplan op. Vermeld precies wat u moet doen/ontwikkelen om de doelstelling te realiseren. 
Werk er actief aan in plaats van de gebeurtenissen op u te laten afkomen.

• Vraag het programma van een plaatselijke instelling voor avondonderwijs en probeer een cursus bij te wonen 
die voor u een stimulans en uitdaging zou vormen.

• Laat mensen weten dat u op zoek bent naar meer verantwoordelijkheid, ontwikkelingen en uitdagingen.

Probeer een succesvolle indruk te maken. Spreek met uw manager en collega's op zelfverzekerde wijze over 
uw werk, zonder onbescheiden over te komen. Zorg ervoor dat u uw ideeën en prestaties kenbaar maakt.

Carrière- en persoonlijke ontwikkeling

Neemt verantwoording voor eigen ontwikkeling; gaat actief op zoek naar leermogelijkheden en mogelijkheden op 
het gebied van carrièreontwikkeling; vraagt om feedback over eigen prestaties en doet daar ook iets mee.
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• Bespreek bij het einde van een project uw prestaties met anderen die erbij betrokken waren. Vraag hen wat u 
anders had kunnen doen. Houd deze feedback in uw achterhoofd voor uw volgend project.

Positieve implicaties van LAGE scores Positieve implicaties van HOGE scores

• zet zichzelf niet onder druk

• heeft geen behoefte om zichzelf te bewijzen

• tevreden met huidige rol/positie

• altijd bereid om nieuwe uitdagingen aan te gaan

• leert van fouten

• is bereid risico’s te nemen in het belang van carrière

• kijkt vooruit

• streeft continu naar het vergroten van kennis en vaardigheden

• kennis is statisch

• raakt achter in de “rat race”

• mist mogelijkheden om van te leren

• afhankelijk van anderen om ontwikkelpunten vast te stellen

• raakt gemakkelijk in een sleur

• kan “pushy” overkomen

• is bang voor stagnatie als hij/zij te lang in dezelfde rol/positie 
blijft

• gefrustreerd door beperkte ontwikkelingsmogelijkheden

• gedemotiveerd door gebrek aan groei

Negatieve implicaties van LAGE scores Negatieve implicaties van HOGE scores

Notities
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• Volg een post doctorale of andere specialistische cursus op uw vakgebied. Vraag feedback aan uw collega’s 
over sterkten en zwakten op uw vakgebied. Probeer uw sterke punten verder uit te bouwen en uw lacunes 
qua kennis aan te vullen.

• Probeer betrokken te raken in een veeleisend technisch project, waarvoor u uw professionele vaardigheden 
en kennis moet gebruiken en up to date houden. Spreek met mensen die betrokken zijn in technische 
opdrachten en projecten in uw sector. Laat hen uitleggen waarover het gaat zodat u meer inzicht krijgt in dit 
gebied. Volg de professionele en economische tijdschriften.

• Zoek binnen en buiten de organisatie naar documentatie over uw vakgebied. Zoek in andere ondernemingen 
personen met dezelfde specialisatie. Wissel met deze personen ideeën uit rond onderwerpen uit uw 
specialisatie.

• Kennis veroudert snel. Ook uw kennis. Trap niet in de valkuil waarbij u in de veronderstelling verkeert "het vak 
te beheersen". Houd uw kennis up-to-date. Refereer in uw contacten met anderen niet naar "oude kennis". 
Wanneer u dit doet is er een gerede kans dat (jongere) collega's uw vakkundigheid lager inschatten.

• Zorg voor een Internetaansluiting en neem een abonnement op voor uw vakgebied belangrijke 
nieuwsgroepen.

• Neem een abonnement op een professioneel tijdschrift in uw specialisatie, of ga naar een bibliotheek die dit 
tijdschrift heeft. Zo kunt u up-to-date blijven en vorderingen boeken binnen uw specialisatie. 

Zorg ervoor dat u de nieuwste boeken leest.

• Evalueer uw huidige kennis en noteer de belangrijkste tekortkomingen. Leg uzelf de verplichting op u op één 
van deze gebieden bij te werken. Breng hierover verslag uit bij anderen uit uw specialisatie-gebied die 
hiervoor mogelijk belangstelling vertonen.

• Analyseer alle aspecten van uw technische of commerciële kennis of vaardigheden waarvan u denkt dat ze 
kritisch zijn voor het succes in uw functie. Zoek naar zaken die uw bedrijf een concurrentie voordeel geven of 
invloed zouden kunnen hebben op de bedrijfsstrategie. Geef speciaal aandacht aan de 
ontwikkelingsbehoeften.

• Zorg ervoor dat u lid bent van een belangrijke professionele vereniging en wordt actief in werkgroepen of 
commissies.

• Zoek binnen uw onderneming een persoon die u bewondert om zijn of haar specialisatie op een bepaald 
gebied. Zoek nader contact en ga na of u tips kunt overnemen. Praat over de wijze waarop hij/zij 
vaardigheden en kennis up to date probeert te houden.

• Organiseer gespreksgroepen voor specialisten, waar éénmaal per maand of éénmaal om de drie maanden 
belangrijke items worden behandeld en besproken. Probeer een workshop of (interne) conferentie te 
organiseren.

Vakkundigheid

Laat gedetailleerde kennis en deskundigheid zien met betrekking tot het werk, neemt vlot nieuwe kennis in zich op. 
Blijft op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied
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• Sommige kennis is verouderd. Dat kan ook bij u zo zijn. Maak een lijst van de belangrijkste ontwikkelingen op 
uw vakgebied in de afgelopen periode.

Positieve implicaties van LAGE scores Positieve implicaties van HOGE scores

• roept de hulp van technische experts in indien noodzakelijk

• ontwikkelt niet-technische vaardigheden

• raakt niet te gespecialiseerd

• lost technische problemen op

• past relevante technische vaardigheden toe

• blijft op de hoogte van nieuwe technologische ontwikkelingen

• wordt herkend als technisch expert

• niet in staat om achterliggende oorzaken van technische 
problemen te identificeren

• langzaam in het oplossen van technische problemen

• gebrek aan technische vaardigheden

• gebruikt ongeschikte technieken

• beoordeeld technische voorstellen niet kritisch

• verliest feeling met nieuwe ontwikkelingen op gespecialiseerde 
gebieden

• kennis niveau is smal

• ontwikkelt zich in de diepte, niet in de breedte

• wordt té specialistisch

• teveel productgericht ten koste van commercieel gericht

Negatieve implicaties van LAGE scores Negatieve implicaties van HOGE scores

Notities
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• Maak een lijst van zaken die u op het werk wilt verbeteren. Selecteer de meest dringende en probeer uw 
plannen toe te lichten op de volgende teamvergadering.

• Doe op uw volgende teamvergadering een voorstel tot brainstormen. Gebruik een flip-over om de groep te 
helpen bij het genereren van een lijst van zaken die aan verbetering toe zijn binnen het team. Kom zelf ook 
met ideeën om zaken te verbeteren.

• Bespreek uw doelstellingen en actieplannen met uw manager of  mentor. Ga na in welke mate u acties kunt 
opstarten en welk risico hieraan verbonden is.

• Neem als vrijwilliger deel aan een activiteit die van u vraagt om mogelijkheden op te sporen en deze te 
benutten, bijvoorbeeld het inzamelen van fondsen voor een bepaald project of goed doel.

• Breng in herinnering de belangrijkste situaties in uw werk waarin u proactief diende te zijn. Evalueer in welke 
mate u in ieder van deze situaties effectief was. Probeer u te concentreren op concrete voorvallen om uw 
evaluatie te staven. Probeer na te gaan wanneer en waarom u effectief en minder effectief was.

• Praat met iemand van wie u weet dat hij/zij proactief is en initiatieven neemt. Zorg dat deze persoon u vertelt 
hoe hij/zij bij zaken betrokken raakte en analyseer de voordelen die hij/zij hieruit haalde. Onthoud deze 
punten en maak er gebruik van.

• Neem een probleem uit uw werksituatie. Zoek uit hoe andere afdelingen of ondernemingen een dergelijk 
probleem aanpakken en bekijk of dit toepasbaar is in uw huidige situatie.

• Word proactief in het opsporen van mogelijkheden tot verandering binnen en buiten uw onderneming door te 
luisteren naar mensen die boven en onder u staan in de organisatie. Start een werkgroep op om deze 
mogelijkheden uit te werken.

• Stel zelf iedere maand doelen op die u wilt bereiken. Specificeer precies wat u moet doen om deze doelen te 
bereiken. Zorg ervoor dat bepaalde dingen gebeuren, in plaats van erop te zitten wachten.

• Wanneer u de volgende keer in uw bedrijf een probleem of project tegenkomt waaraan u graag zou willen 
werken, zorg er dan voor dat u zich daar zelf mee kunt bezighouden. Wacht niet totdat anderen u vragen om 
iets te doen.

Initiatief

Proactief, zelfstarter, grijpt kansen en onderneemt actie; oefent actief invloed uit op gebeurtenissen.
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• Ga na waar uw valkuilen liggen als het om initiatief nemen gaat. Wat zou u willen afleren, welk gedrag zou u 
minder willen tonen (bijv. teveel een afwachtende houding aannemen of te snel en ondoordacht met 
initiatieven komen)? Maak samen met uw manager of mentor een plan om hierin verandering te brengen.

Positieve implicaties van LAGE scores Positieve implicaties van HOGE scores

• staat minder bloot aan risico’s

• anderen dragen de verantwoordelijkheid voor beslissingen

• niet in de vuurlinie als dingen verkeerd gaan

• oefent invloed uit op gebeurtenissen

• bereid om de leiding te nemen

• vormt situaties

• proactief

• self starting

Negatieve implicaties van LAGE scores Negatieve implicaties van HOGE scores

Notities

• volger

• reactief

• loopt kansen mis

• wacht totdat dingen 'gebeuren'

• passief

• draagt een grote verantwoordelijkheid

• kan bemoeizuchtig overkomen

• kan een groot risico-element zijn

• leert niet van andermans fouten
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• Noteer recente situaties waarin u agressief of niet zelfverzekerd (bijv. nerveus, passief) reageerde. Bedenk 
hoe u dit zou kunnenafleren. Stel vast wat u anders gaat doen wanneer u opnieuw met dezelfde situatie 
geconfronteerd wordt.

• Bespreek met collega’s die u aan het werk zagen, hoe u het ervan af bracht. Oefen met hen meer effectieve 
technieken. Pas de geoefende technieken vervolgens in praktijk toe en zorg dat u de technieken gaat 
beheersen.

• Kies een toekomstige situatie waarin u zich effectiever wil gedragen. Noteer specifieke acties die u kunt 
ondernemen om dat te bereiken.

• Voordat u naar een vergadering gaat om een besluit mee te delen, hebt u er belang bij zeker te zijn van de 
mogelijke positieve gevolgen van dit besluit en in u zelf te geloven. Denk eraan dat u op verzet kunt stuiten. 
Beschouw dit echter als een mogelijkheid om uw besluit te verkopen en niet als een bedreiging.

• Denk aan een gebeurtenis op uw werk waarbij u niet akkoord ging met de groep of een individu. Evalueer uw 
eigen actie. 

Schrijf voor uzelf een aantal manieren op om dit meningsverschil in die situatie bespreekbaar te maken. Ga 
vervolgens na in welke mate uw inbreng constructief was? In welke mate hield u uw mening staande en 
bereikte u uiteindelijk uw gewenste doel?

Ga na afloop van een vergadering uw eigen inbreng na en evalueer de mate waarin u uw standpunt 
verdedigde. 

Hield u vast aan uw manier van werken en denken of werd u overtuigd door anderen? Vraag anderen die ook 
op de vergadering aanwezig waren feedback over wat u goed deed en hoe u effectiever had kunnen zijn.

• Zoek iemand die zelfverzekerd overkomt. Maak met hem/haar een afspraak voor overleg of- beter zelfs- 
breng enige tijd met hem/haar door gedurende de werkuren. Vraag hoe hij/zij omgaat met kritiek. Stel vast 
welke de ingredienten zijn van zijn/haar succes en overweeg hoe u deze kunt overnemen.

• Maak een lijst van situaties die u met meer zelfvertrouwen zou willen aanpakken b.v. confrontaties met uw 
meerderen, argumenteren op vergaderingen, kalmte bewaren op vergaderingen.

Rangschik deze situaties in volgorde van moeilijkheid. Werk eerst aan de situaties die een relatief kleine 
uitdaging vormen.

• Nodig een vriend/collega uit to een discussie rond een punt waarover u het niet eens bent, zodat u kunt 
oefenen en feedback kunt krijgen over uw verbale en non-verbale communicatie bij confrontaties.

Zelfvertrouwen

Onafhankelijk en zelfstandig; heeft realistisch vertrouwen in het vermogen de juiste handelwijze te kiezen en in de 
kans van slagen van eigen initiatieven, is in staat bij tegenstand voet bij stuk te houden.
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• Denk aan situaties waarin u te gemakkelijk toegaf of te snel een compromis aanvaardde. Probeer dit af te 
leren. Analyseer de situatie en noteer welke gedragingen of argumenten uw standpunt beter hadden kunnen 
ondersteunen. Oefen daarmee in een nieuwe, vergelijkbare situatie.

Positieve implicaties van LAGE scores Positieve implicaties van HOGE scores

• bescheidenheid kan bewonderd worden

• geeft anderen de ruimte om in het middelpunt van de 
belangstelling te staan

• staat open voor de ideeën van anderen

• zal niet snel anderen beledigen

• kan oppositie aan

• heeft impact

• niet afhankelijk van de ondersteuning van anderen

• durft ook achter een impopulaire beslissing te staan

Negatieve implicaties van LAGE scores Negatieve implicaties van HOGE scores

Notities

• onderschat zichzelf

• heeft minimale impact

• twijfelt aan zichzelf

• heeft weinig vertrouwen in de kwaliteit van zijn/haar eigen 
beslissingen

• kan aarzelen tijdens de confrontatie met de oppositie

• er kan, onterecht, de indruk ontstaan dat hij/zij geen 
ondersteuning behoeft

• kan, in extreme gevallen, verwaand overkomen

• kan arrogant en/of onbescheiden overkomen
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• Wanneer er problemen op het werk rijzen, betrek dan uw medewerkers erbij door hun mening te vragen. 
Moedig hen aan om na te denken over hun eigen ervaringen en gebruik hun input op een positieve manier 
om de discussie en de bespreking te vergemakkelijken.

• Denk aan de rol van mentor. Moedig uw medewerkers aan om een geschikte mentor te vinden om te helpen 
bij hun ontwikkeling. Zou u deze rol zelf kunnen vervullen?

• Wees bewust van de opgelegde prestatienormen en wees gevoelig voor het feit dat mensen soms onder 
deze normen presteren. Wanneer u onbevredigende prestaties overlegt met uw medewerkers, let dan op 
onderliggende problemen en probeer flexibel (tenminste op korte termijn) te zijn in uw eisen, vooral wanneer 
er een gelegitimeerd probleem in de weg staat.

• Zorg ervoor dat de functiebeschrijvingen van uw medewerkers up-to-date zijn. Evalueer hun prestaties op 
regelmatige basis in het licht van deze beschrijvingen en zorg ervoor dat u op de hoogte bent van hun 
prestaties.

• Bespreek met uw medewerkers hun ontwikkeling, gebruik makend van de structuur en informatie die als basis 
dient voor dit Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Concentreer u op hun individuele ontwikkelingsbehoeften en hun 
leerstijl. Ontwikkel een actieplan en maak tijd vrij om het met hen te bespreken.

• Bespreek de mogelijkheid om medewerkers (tijdelijk) over te plaatsen naar een andere functie of afdeling om 
hun ervaring te verbreden.

• Zoek een mentor waarmee u uw vorderingen als teamleider kunt bespreken. Zoek naar iemand die ervaring 
heeft in het ontwikkelen van anderen, een brede variëteit aan vaardigheden bezit, veel weet over de 
organisatie en een breed scala van contacten heeft.

• Denk aan een periode waarin iemand zeer doeltreffend was als hulp bij uw ontwikkeling. Probeer te 
achterhalen wat het was dat hem/haar effectief maakte. Overdenk eens of u van uw eigen ervaring kunt leren.

• Plan regelmatig evaluatiegesprekken met uw medewerkers, leveranciers, klanten, manager en geef feedback 
over hun functioneren.

• Moedig individuen aan om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling. Zorg ervoor dat zij 
aanvoelen dat zij hun eigen ontwikkelingsbehoeften en suggesties met u kunnen bespreken.

• Maak een lijst van manieren waarop u kunt herkennen dat anderen problemen ervaren op hun werk. Denk 
zowel aan verbale als non-verbale signalen die aangeven dat dingen niet goed gaan. Zijn deze van 
toepassing  op uw medewerkers?

Ontwikkelen van anderen

Is actief bezig met het verbeteren van vaardigheden en talenten van anderen door het geven van constructieve 
feedback, coaching, opleidingsmogelijkheden en opdrachten, die een beroep doen op hun capaciteiten en hun 
ontwikkeling.
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• Probeer in uw dagelijkse interacties met mensen die u om advies vragen eerst hen aan te moedigen om met 
ideeën en suggesties naar voren te komen, zodat zij de problemen zelf kunnen oplossen. Probeer niet 
meteen uw eigen oplossingen te geven.

Positieve implicaties van LAGE scores Positieve implicaties van HOGE scores

• rust mensen niet uit voor betere banen elders

• zal niet eindigen met teveel stamhoofden en geen indianen

• mensen blijven tevreden met routinematige taken

• creëert geen overgekwalificeerde medewerkers

• helpt anderen moeilijkheden te overwinnen

• bouwt op individuele sterktes

• vergroot de ‘Resource pool’ binnen de organisatie

• inspireert medewerkers het beste te bereiken

• vergroot de vaardigheden van medewerkers

Negatieve implicaties van LAGE scores Negatieve implicaties van HOGE scores

Notities

• mensen met potentieel vertrekken

• ontwikkelt de vaardigheden van medewerkers niet

• medewerkers bereiken niet wat ze kunnen bereiken

• marginaal functionerende medewerkers worden op de koop 
toe genomen

• creëert geen pool van talent

• doorgroeimogelijkheden van medewerkers worden beperkt

• medewerkers raken gedemotiveerd • personeelsverloop kan toenemen

• bereikt geen andere doelen

• over-ontwikkelen van anderen

• medewerkers raken over-gekwalificeerd voor hun functie
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• Zorg ervoor dat u iemand kent waarmee u kunt nagaan in hoeverre u belangrijke informatie begrepen hebt, 
bijvoorbeeld vrienden met een wiskundige training. Bespreek actuele aangelegenheden van uw onderneming 
met collega's en probeer de pro's en de contra's diepgaand te analyseren en te bespreken.

• Zoek boeken over financiële aangelegenheden, bestemd voor niet-financiële managers om de 
boekhoudkundige beginselen te begrijpen die u nodig hebt voor management, planning en besluitvorming.

• Kies een interessant artikel uit een krant of een bedrijfspublikatie en bespreek de implicaties ervan met een 
vriend die naar uw mening een goede analytische geest heeft. Leg een probleem uit uw werksituatie voor aan 
een vriend of familielid en laat hem vragen stellen om na te gaan in hoeverre u de situatie juist inschat.

• Probeer op het werk of in uw vrije tijd deel te nemen aan onderzoek of research waarvoor u gegevens moet 
inzamelen, informatie analyseren en aanbevelingen doen. Stop niet bij het analyseren van een probleem 
wanneer u één oplossing heeft gevonden. Bedenk minstens drie verschillende oplossingen.

• Kies voor hobby's die een intellectuele uitdaging vormen, zoals schaken, bridge,  research, lezen.

• Selecteer met uw manager een systeem, procedure of beleidslijn die aan evaluatie toe is. Verzamel gegevens 
die u kunnen helpen bij het beoordelen van de doeltreffend¬heid ervan. Onderzoek alle andere 
mogelijkheden en doe aanbeve¬lingen. Stel uw bevindingen voor en vraag anderen feedback over uw 
analyse.

• Beschouw uw onderneming in haar huidige toestand. Vermeld haar sterke en zwakke punten, ga na waar er 
voor haar mogelijkheden zijn of gevaren dreigen (SWOT-analyse = strengths, weaknesses, opportunities and 
threats). Bespreek uw conclusies met collega's en wissel ideeën uit over de veranderende markt of omgeving.

• Analyseer een recent uitgevoerd project en evalueer het vanuit het oogpunt van middelen, kosten, budgetten, 
enzovoort. Maak een gedetailleerde kostenanalyse om de doeltreffendheid van het project aan te tonen.

• Vraag een bevriende boekhouder of hij/zij u de beginselen van balansanalyse bijbrengt.

• Leer documenten snel doornemen om er de belangrijkste informatie uit te distilleren.

• Reken uit hoeveel één uur van uw tijd aan de onderneming kost. Wees u meer bewust van de manier waarop 
u uw tijd gebruikt en bereken de kostprijs van diverse activiteiten.

Probleemanalyse

Deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica, gaat 
nauwkeurig te werk, trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.
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• Neem bij een (schijnbaar) ingewikkeld probleem niet meteen een beslissing maar maak eerst een gedegen 
analyse.

Positieve implicaties van LAGE scores Positieve implicaties van HOGE scores

• niet beperkt door logica in probleemanalyse

• intuïtief

• trekt logische conclusies op basis van beschikbare informatie

• schat problemen effectief in

• gebruikt logica efficiënt

• onderscheidt hoofd- en bijzaken van elkaar

• lost problemen efficiënt op

• onduidelijkheid over kernzaken

• niet systematisch in het oplossen van problemen

• trekt onlogische conclusies uit informatie

• niet doortastend

• wordt afgeleid door bijzaken

• de nadruk op logica kan bruikbare intuïtie remmen

• kan te nauw focussen

• over-analyseert situaties

Negatieve implicaties van LAGE scores Negatieve implicaties van HOGE scores

Notities
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• Word lid van sociale verenigingen en comités. Treed op als secretaris en hou de notulen bij. Aldus verwerft u 
ervaring in het samenvatten van ideeën en het weergeven van de betekenis van beslissingen.

• Ga na welke personen in uw onderneming goede schriftelijke verslagen afleveren en bestudeer hun stijl en 
woordgebruik. Vraag hen hoe zij iets schriftelijk uitwerken en ga na welke technieken u kunt overnemen.

• Zoek in een professioneel blad of krant een artikel dat verband houdt met uw werk. Neem het grondig door en 
maak aantekeningen. Vat het artikel samen in maximaal zes punten die de essentie weergeven. Laat uw 
manager of collega deze samenvatting lezen en laat hen schriftelijk vragen stellen.

• Zorg ervoor dat u weet wie de belangrijkste figuren uit uw sector zijn. Probeer artikelen en brieven die ze 
geschreven hebben te lezen. Probeer uw boodschap voor uzelf in één zin samen te vatten. Als dit niet lukt, is 
uw tekst niet helder.Gebruik geen woorden of uitdrukkingen waarvan u niet graag zag dat deze in de 
openbaarheid zouden komen.

• Verruim uw woordenschat door te lezen of woordspelletjes te doen (kruiswoordraadsels, scrabble, en 
dergelijke).

• Probeer bij het schrijven van brieven of rapporten te denken aan de informatie die de lezer nodig heeft en wil 
weten. Lees uw werk over om de irrelevante informatie weg te werken en het ontbrekende toe te voegen.

• Noteer woorden en zinnen waar u moeite mee hebt, neem deze lijst regelmatig door en zorg dat u de lijst 
aanvult.

• Lees nog eens enkele van uw vroegere verslagen en ga na op welke manier zij beknopter en duidelijker 
kunnen worden. Bevatten zij niet te veel jargon, maakte u een correct gebruik van de lees¬tekens? Vraag een 
bekwaam collega uw werk kritisch te bekijken en u enkele tips tot verbetering te geven.

• Bekijk uw zakelijke schriftelijke communicatie vanuit de gedachte dat uw tekst morgen in de krant afgedrukt 
zou staan.

• Schenk bij het opstellen van een verslag aandacht aan de belangrijkste punten en de algemene doelstelling 
van het verslag. Zorg voor een heldere indeling, zoals de inleiding, de opsplitsing in paragrafen en 
belangrijkste onderdelen, conclusies en aanbevelingen. Lees het eindprodukt hardop voor en registreer het 
zo mogelijk op band voor een grondige beoordeling en zelfkritiek. Informeer u na de bekendmaking van het 
verslag hoe het werd ontvangen inzake structuur, stijl en overredingskracht.

• Probeer telkens voordat u een schriftelijke boodschap verzendt te controleren of het duidelijk is en of het de 
boodschap of informatie verschaft die gevraagd wordt.

Schriftelijk communiceren

Schrijft duidelijk, vloeiend, beknopt en begrijpelijk voor de lezer
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• Reageer niet meteen op teksten die u worden toegezonden (bijvoorbeeld via email). Denk eerst na op een 
correct geformuleerd antwoord. Stuur belangrijke documenten niet weg voordat u een kritische meelezer om 
commentaar hebt gevraagd.

Positieve implicaties van LAGE scores Positieve implicaties van HOGE scores

• overlaad mensen niet met geschreven documentatie en 
memo’s

• ontvangers moeten zich concentreren op de inhoud van de 
informatie

• legt liever persoonlijk contact dan te communiceren via 
geschreven informatie

• inhoud van de informatie is gemakkelijk op te nemen

• lezers begrijpen wat er van hen verwacht wordt

• geschreven communicatie is gemakkelijk te begrijpen

• punten in de tekst zijn duidelijk en niet ambigu

Notities

Negatieve implicaties van LAGE scores Negatieve implicaties van HOGE scores

• geschreven werk heeft geen structuur

• geschreven werk sluit niet aan bij de behoefte van de lezers

• produceert informatie die moeilijk te volgen is

• geschreven informatie wekt verwarring op

• stuurt liever geschreven informatie dan face-to-face contact

• produceert (te)veel geschreven informatie

• overlaad anderen met geschreven communicatie

• steunt teveel op memo’s als manier van communiceren
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• Oefen u erin om eerder naar uitdagingen en mogelijkheden te kijken dan om bedreigingen uit de weg te gaan. 
Wanneer u moeilijkheden tegenkomt, richt u dan vooral op de mogelijke voordelen van het overwinnen ervan.

• Bedenk, voordat u start met een complex project, welke elementen van dat project fout zouden kunnen lopen 
of eventueel problemen zouden kunnen opleveren. Stel samen met uw manager een “noodplan” op voor het 
geval zich deze problemen zouden kunnen voordoen.

• Wanneer u bij uzelf vaststelt dat u een taak of probleem probeert te vermijden, bedenk dan hoe u dit zou 
kunnen afleren. Maak bijvoorbeeld een lijst met redenen waarom u dat doet en probeer deze één voor één 
aan te pakken.

• Denk aan iemand in uw organisatie die bijzonder effectief is om zaken gedaan te krijgen. Ga na wat hij/zij 
concreet doet om succesvol te kunnen zijn. Praat met deze persoon hierover of observeer hoe hij/zij zaken 
aanpakt.

• Loop de doelstellingen langs die u zich in uw werk hebt gesteld. Hoever bent u al om deze te realiseren? Stel 
eventueel uw acties bij.

• Evalueer de projecten en activiteiten waarvoor u verantwoordelijk bent en zorg ervoor, in overleg met uw 
manager, dat ze meetbare, specifieke en haalbare resultaten kunnen opleveren.  Zorg er in het algemeen 
voor dat uw doelstellingen realistisch en meetbaar zijn, uitdagend en toch haalbaar. Hoe beter u weet waar u 
naar toe gaat, hoe meer kans u hebt er ook te komen.

• Probeer projecten en opdrachten in kleinere eenheden op te splitsen. Maak er een lijst van en schrap ze 
wanneer u ze afgehandeld hebt.

• Evalueer samen met uw manager een taak of specifiek project waarbij het moeilijk voor u was om de 
doelstellingen te bereiken. Kijk kritisch naar uw prestaties en stel de vraag wat u anders had kunnen doen om 
uw einddoel  makkelijker te kunnen halen.

Realisatie van doelen

Voert projecten soepel uit, bereikt resultaat, zorgt ervoor dat belangrijke doelstellingen worden gehaald.
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• Denk aan situaties waarin u uw doelen niet hebt bereikt. Wat zou u anders kunnen doen om wel succes te 
hebben? Wat zou u willen afleren? Maak, eventueel samen met uw manager of mentor, een plan om hierin 
verandering te brengen en breng dat in praktijk.

Positieve implicaties van LAGE scores Positieve implicaties van HOGE scores

• ontspannen

• niet veeleisend

• laat zaken in hun eigen tempo verlopen

• laat gebeurtenissen in hun eigen tempo verlopen

• targets worden gehaald

• resultaatgericht

• doelen worden bereikt

• levert iets af

• taken/projecten worden tot een einde gebracht

• projecten worden maar half afgemaakt

• zaken worden op hun beloop gelaten

• dingen komen niet voor elkaar

• levert niets af

• targets worden niet gehaald

• kan ongeduldig zijn

• kan té veeleisend worden

• gaat voorbij aan de menselijke aspecten

• teveel gericht op doelen

• té taakgericht

Negatieve implicaties van LAGE scores Negatieve implicaties van HOGE scores

Notities
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• Beoordeel uw eigen vaardigheid om naar anderen te luisteren. Maak een opname van 10 minuten 
radioprogramma en schrijf alles op wat u kunt onthouden. Spoel de opname terug en controleer de informatie 
die u hebt onthouden of vergeten.

• Vraag om feedback bij collega’s over momenten/voorvallen waarbij u geen rekening hield met hun gevoelens.

• Maak een lijstje van alle manieren waarop u kunt herkennen dat anderen problemen hebben op het werk. 
Denk zowel aan verbale als aan niet non-verbale uitingen die aangeven dat zaken niet goed gaan.

• Wees niet alleen gevoelig voor wat mensen zeggen maar ook voor de wijze waarop ze het zeggen en dus 
wat de werkelijke boodschap is die ze proberen over te brengen.

Kijk naar hun ogen, gelaatsuitdrukking, houding, bewegingen en gebaren.

• Neem de tijd eens na te denken over de leden van uw team. Zorg ervoor dat u hun persoonlijke 
levensomstandigheden kent. Verplaats u in hun situatie; probeer u in te beelden hoe zij zichzelf en u zien.

• Maak een lijst van uw belangrijkste vooroordelen, van mensen die u irriteren en van gedragingen die u 
moeilijk kunt tolereren. 

Span u in om uw gevoelens te beheersen, wanneer u geconfronteerd wordt met deze mensen en probeert u 
zich eens te verplaatsen in hun situatie.

• Observeer mensen die bekend staan voor het aanvoelen van andermans behoeften, houdingen en 
gevoelens. 

Observeer hen in sociale situaties, noteer hoe en hoeveel zij praten, luisteren, antwoorden, enzovoort. 

Vraag aan vrienden of kennissen om u dingen te vertellen waaraan ze denken. Luister aandachtig en probeer 
hen zo min mogelijk te onderbreken.

Probeer de situatie en de wijze waarop zij denken voor hen samen te vatten. Vraag feedback over de 
juistheid waarmee u hun gevoelens en gedachten kunt vatten.

• Kijk of luister naar TV of radioprogramma’s waarin gesproken wordt over counseling-technieken en 
doeltreffende luistertechnieken, enzovoort.

• Ga na in welke mate u luistert naar anderen en probeert begrip op te brengen voor anderen in uw familie? 
Hoe toont u hen dat u bezorgd om hen bent? Hoe reageert u wanneer er een conflict tussen familieleden 
ontstaat? Welke zaken kunt u veranderen?

Interpersoonlijke sensitiviteit

Heeft oog, zorg en respect voor de gevoelens van anderen, toont belangstelling voor de mening van anderen, stelt 
zich positief en tolerant op ten opzichte van verschillen in behoeften en zienswijzen.
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• Vermijd het om mensen te onderbreken wanneer zij aan het spreken zijn. Wacht tot anderen hun verhaal 
gedaan hebben voordat u het woord neemt. Probeer mensen niet te snel in een hokje te plaatsen.

Notities

• is niet empathisch

• gaat voorbij aan signalen van anderen

• sluit niet aan bij ideeën van anderen

• walst over anderen heen

• beledigd anderen

• komt ongevoelig over

• gaat het maken van eenzijdige beslissingen uit de weg

• stelt de behoeften van individuen boven het volbrengen van 
taken

• wordt afgeleid door interpersoonlijke overwegingen

• raakt té betrokken bij de problemen van anderen

• laat zich teveel beïnvloeden door de gevoelens van anderen

Positieve implicaties van LAGE scores Positieve implicaties van HOGE scores

Negatieve implicaties van LAGE scores Negatieve implicaties van HOGE scores

• gaat af op eigen oordeel

• kan afstand nemen

• streeft niet naar populariteit

• concentreert zich op taken

• wordt niet afgeleid door interpersoonlijke overwegingen

• stimuleert loyaliteit van anderen

• aanwezigheid heeft een geruststellende invloed

• zorgt dat anderen zich gewaardeerd voelen

• herkent de behoeften van anderen

• begrijpt de opvattingen van anderen


	Carrière- en persoonlijke ontwikkeling
	Vakkundigheid
	Initiatief
	Ontwikkelen van anderen
	Probleemanalyse
	Schriftelijk communiceren
	Zelfvertrouwen
	Interpersoonlijke sensitiviteit
	Realisatie van doelen

