
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

Onderzoeksresultaten 
 
 
Datum:  januari 2014 
 
Kandidaat: de heer Voorbeeld 
 
Organisatie:  XYZ 
 
Rol:  trainee 
 
Adviseur:  
 
 
 
 
 
Dit overzicht beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zal niet zonder 
toestemming van de kandidaat aan derden worden versterkt. 
 
De uitkomsten van dit onderzoek zijn een momentopname: de waarde 
van de resultaten kan na verloop van tijd veranderen. 
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OPQ32 profiel 
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 Norm : OPQ32r Nederlands Afgestudeerd 2011 (NLD) 
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OPQ32 definities 

Uitleg lage score Dimensie Uitleg hoge score 

   
Oefent zelden druk uit om anderen van mening te 

laten veranderen, houdt niet van verkopen, minder 

op zijn/haar gemak bij onderhandelingen 

Overtuigend Geniet van verkopen, op zijn/haar gemak bij 

onderhandelingen, houdt ervan het standpunt van 

anderen te veranderen 

Laat graag anderen de leiding nemen, houdt er niet 

van te zeggen wat anderen moeten doen, neemt niet 

graag de leiding 

Leidinggevend Heeft het graag voor het zeggen, neemt het voortouw, 

zegt anderen wat ze moeten doen, neemt de leiding 

Weerhoudt er zich van anderen te bekritiseren, kan 

eigen opvattingen soms achterhouden, weinig bereid 

tot het naar voor brengen van eigen mening 

Direct Drukt mening vrijelijk uit, maakt het duidelijk wanneer 

hij/zij het oneens is, bereid om anderen te bekritiseren 

Aanvaardt meerderheidsbeslissingen, bereid om tot 

consensus te komen 

Onafhankelijk 

handelend 

Volgt liever eigen benadering, bereid tot het negeren 

van meerderheidsbeslissingen 

Stil en gereserveerd in groepen, houdt er niet van in 

het centrum van de belangstelling te staan 

Extravert Levendig en geanimeerd in groepen, spraakzaam, 

geniet van aandacht 

Brengt graag tijd door zonder andere mensen, 

waardeert het om alleen te zijn, mist zelden het 

gezelschap van anderen 

Gesteld op 

contact 

Heeft plezier in het gezelschap van anderen, is graag 

onder de mensen, mist snel het gezelschap van 

anderen 

Voelt zich meer op zijn/haar gemak in minder formele 

situaties, kan zich ongemakkelijk voelen wanneer 

hij/zij mensen voor het eerst ontmoet 

Zelfverzekerd Voelt zich op zijn/haar gemak als hij/zij mensen voor 

het eerst ontmoet, op zijn/haar gemak in formele 

situaties 

Maakt kenbaar wat zijn/haar sterke kanten en 

prestaties zijn, praat over persoonlijke successen 

Bescheiden Houdt er niet van over zijn/haar prestaties te praten, 

praat niet over persoonlijke successen 

Bereid beslissingen te nemen zonder overleg, neemt 

beslissingen liever alleen 

Democratisch Overlegt uitgebreid, betrekt anderen bij het nemen van 

beslissingen, neemt beslissingen liever niet alleen 

Selectief met sympathie en het geven van steun, 

houdt afstand van persoonlijke problemen van 

anderen 

Zorgzaam Sympathiek en attent ten opzichte van anderen, 

hulpvaardig en ondersteunend, raakt betrokken bij 

problemen van anderen 

   
Geeft de voorkeur aan meningen en gevoelens 

boven feiten en cijfers, geneigd het gebruik van 

statistieken te vermijden 

Rationeel Houdt van werken met cijfers, heeft plezier in het 

analyseren van statistische informatie, baseert 

beslissingen op feiten en cijfers 

Is niet gericht op mogelijke beperkingen, houdt niet 

van het kritisch analyseren van informatie, zoekt 

zelden naar fouten of vergissingen 

Kritisch Evalueert informatie kritisch, zoekt naar mogelijke 

beperkingen, gericht op fouten 

Stelt zich geen vragen over de beweegredenen van 

mensen, is er niet op gericht mensen te analyseren 

Gericht op 

gedragingen 

Probeert motieven en gedrag te begrijpen, heeft er 

plezier in mensen te analyseren 

Staat positief tegenover veranderingen in 

werkmethoden, geeft de voorkeur aan nieuwe 

benaderingen, minder conventioneel 

Conventioneel Geeft de voorkeur aan de reeds bestaande methodes, 

bevordert een meer traditionele benadering 

Is liever bezig met praktische dan met theoretische 

zaken, houdt er niet van bezig te zijn met abstracte 

begrippen 

Abstract Geïnteresseerd in theorieën, heeft plezier in 

discussiëren over abstracte begrippen 

Bouwt liever voort op bestaande ideeën dan nieuwe 

te verzinnen, minder geneigd creatief en inventief te 

zijn 

Vindingrijk Verzint nieuwe ideeën, is graag creatief, bedenkt 

originele oplossingen 

Geeft de voorkeur aan routine, is bereid steeds 

dezelfde taken uit te voeren, zoekt niet naar 

afwisseling 

Gericht op 

afwisseling 

Geeft de voorkeur aan afwisseling, probeert nieuwe 

dingen uit, houdt van veranderingen in de dagelijkse 

routine, kan verveeld raken als hij/zij steeds dezelfde 

taken uitvoert 

Gedraagt zich hetzelfde in verschillende situaties, 

gedraagt zich waarschijnlijk niet anders bij 

verschillende mensen 

Buigzaam Past gedrag aan de situatie aan, past benadering aan 

verschillende mensen aan 

Richt zich liever op ad hoc - dan op lange termijn 

zaken, minder geneigd een strategisch perspectief in 

te nemen 

Vooruitziend Heeft een lange termijn visie, stelt doelen voor de 

toekomst, meer geneigd een strategisch perspectief in 

te nemen 

Niet snel in beslag genomen door details, minder 

ordelijk en systematisch, houdt niet van werken met 

details 

Accuraat Gericht op details, houdt ervan methodisch te zijn, 

ordelijk en systematisch, kan in beslag genomen 

worden door details 

Ziet deadlines als flexibel, is bereid sommige taken 

niet af te maken 

Volhardend Is gericht op het voltooien van dingen, zet door tot het 

werk af is 

Niet beperkt door regels en procedures, bereid om 

regels te breken, houdt niet van bureaucratie 

Regels volgend Volgt regels en reglementen, geeft de voorkeur aan 

duidelijke richtlijnen, vindt het moeilijk om regels te 

breken 
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Uitleg lage score Dimensie Uitleg hoge score 

   
Neigt ertoe gespannen te zijn, kan zich moeilijk 

ontspannen na het werk 

Ontspannen Vindt het makkelijk om te ontspannen, voelt zich zelden 

gespannen, over het algemeen kalm en onbezorgd 

Voelt zich kalm voor belangrijke gebeurtenissen, 

minder getroffen door ingrijpende gebeurtenissen, 

vrij van zorgen 

Zorgelijk Voelt zich nerveus voor belangrijke gebeurtenissen, 

maakt zich zorgen dat dingen fout zullen gaan 

Gevoelig, gemakkelijk geraakt door kritiek, verstoord 

door onredelijk commentaar of beledigingen 

Onaangedaan Niet gemakkelijk beledigd, kan beledigingen negeren, 

kan ongevoelig zijn voor persoonlijke kritiek 

Bezorgd over de toekomst, verwacht dat dingen fout 

gaan, concentreert zich op de negatieve aspecten 

van een situatie 

Optimistisch Verwacht dat dingen goed aflopen, kijkt naar de 

positieve aspecten van een situatie, heeft een 

optimistische kijk op de toekomst 

Op zijn/haar hoede voor andermans bedoelingen, 

vindt het moeilijk om anderen te vertrouwen, zal 

zelden om de tuin geleid worden 

Vertrouwend Vertrouwt mensen, ziet anderen als betrouwbaar en 

eerlijk, gelooft wat anderen zeggen 

Drukt gevoelens openlijk uit, vindt het moeilijk om 

gevoelens te verbergen, toont duidelijk emoties 

Terughoudend Kan gevoelens verbergen voor anderen, toont zelden 

emoties 

Houdt ervan dingen te doen in een rustig tempo, 

houdt niet van zeer veeleisend werk 

Energiek Gedijt op activiteit, houdt ervan bezig te zijn, geniet 

ervan veel te doen te hebben 

Houdt er niet van in competitie te treden met 

anderen, vindt dat deelnemen belangrijker is dan 

winnen 

Competitief Heeft de behoefte om te winnen, geniet van 

competitieve activiteiten, houdt niet van verliezen 

Ziet carrière maken als minder belangrijk, zoekt 

eerder bereikbare dan hoog ambitieuze doelen 

Ambitieus Ambitieus en carrièregericht, houdt ervan veeleisende 

doelen na te streven 

Is geneigd voorzichtig te zijn bij het nemen van 

beslissingen, neemt liefst de tijd alvorens conclusies 

te trekken 

Besluitvaardig Beslist snel, komt snel tot conclusies, minder 

voorzichtig 

   
Heeft de vragenlijst minder consistent beantwoord  

 

Consistentie  

 

Heeft de vragenlijst meer consistent beantwoord  
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Competentieprofiel 
 
De scores op de persoonlijkheidsvragenlijst OPQ32 worden gebruikt om een voorspelling te doen 
over de mate waarin de heer Voorbeeld succesvol gedrag zal laten zien op de volgende SHL 
Management Competenties. De voorspelling van de competenties wordt weergegeven op een 
stenscore-schaal, die de kans op succesvol gedrag aangeeft. 
 

 
 

Uitkomsten competentieonderzoek  
 

 Geselecteerde competenties t.b.v. de rol van trainee 1 2 3 

Werken in teamverband   9 

    

Klant- en servicegerichtheid   9 

    

Plannen en organiseren   8 

    

Opbouwen en onderhouden van relaties  7  

    

Commerciële gerichtheid  6  

    

Vasthoudendheid  5  

    

Strategische visie  5  

    

Overtuigingskracht  5  

    

Realisatie van doelen  5  

    

Innoveren  4  

    

Carrière- en persoonlijke ontwikkeling  4  

    

Initiatief  4  
normgroep: OPQ32r Nederlands Afgestudeerd 2011 (NLD) 

 

 

 
 

 
 

1 (normscore 1-3) 2 (normscore 4-7) 3 (normscore 8-10) 
Aandachtspunten, score lager 
dan de normgroep 

Gemiddelde score voor de 
normgroep 

Kwaliteiten, score hoger dan de 
normgroep 
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 Aanvullende competenties managerspositie 1 2 3 

Ontwikkelen van anderen   9 

    

Delegeren   8 

    

Motiveren van anderen  6  

    

Sturen  4  

    

Besluitvaardigheid 1   

    

    

 Aanvullende competenties specialistenrol 1 2 3 

    

Oordeelsvorming  7  

    

Verzamelen van informatie  7  

    

Probleemanalyse  6  

    

Doelen stellen  5  

    

    
normgroep: OPQ32r Nederlands Afgestudeerd 2011 (NLD)  

 
 
 
Bij de interpretatie van dit profiel dient u rekening te houden met het volgende: 

- competenties met een score lager dan 4 zijn een aandachtspunt; 

- competenties met een score tussen 4 en 7 zijn gemiddeld voor de normgroep; 

- competenties met een score hoger dan 7 zijn een kwaliteit. 
 
Let op: de scores zijn dus niet te verwarren met rapportcijfers! Een 4 of een 5 is nog steeds een 
gemiddelde score. 

1 (normscore 1-3) 2 (normscore 4-7) 3 (normscore 8-10) 
Aandachtspunten, score lager 
dan de normgroep 

Gemiddelde score voor de 
normgroep 

Kwaliteiten, score hoger dan de 
normgroep 
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Verantwoording competenties 
 
Bij dit onderdeel vindt u een lijst met de geselecteerde SHL Management Competenties. Per 
competentie staat de score op een stenscore-schaal met daaronder welke OPQ32-dimensies 
hebben bijgedragen aan de voorspelling op die competentie. Zo vindt u onder ‘positieve bijdrage’ de 
OPQ32-dimensies die de competentiescore positief hebben beïnvloed. Onder ‘negatieve bijdrage’ 
vindt u de OPQ32 dimensies die de competentiescore negatief hebben beïnvloed. 
Aan de + of de - voor de OPQ32-dimensie kunt u aflezen of een hogere OPQ32-score een hogere 
competentiescore oplevert (+) of juist een lagere OPQ32-score een hogere competentiescore 
oplevert (-). 
 
Sturen 
Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en 
middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Sturen 4  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

+ Besluitvaardig (3) + Leidinggevend (6)  

 + Vooruitziend (5)  

 + Direct (4)  

 

Delegeren 
Delegeert verantwoordelijkheden naar de juiste medewerkers, geeft anderen de vrijheid om 
initiatieven te tonen, geeft hen de mogelijkheden en bevoegdheden om taken effectief uit te kunnen 
voeren. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Delegeren 8  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

- Zorgelijk (8) + Vooruitziend (5) + Democratisch (8) 

 - Accuraat (5) + Gericht op gedragingen (8) 

 + Vertrouwend (7)  

 

Motiveren van anderen 
Enthousiasmeert anderen en maakt het bereiken van doelen gemakkelijker door duidelijk het 
beoogde effect aan te geven, een positieve instelling ten opzichte van het werk tot stand te brengen 
en onder teamleden een sterke wil om te slagen te creëren. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Motiveren van anderen 6  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

+ Optimistisch (3) + Overtuigend (4) + Gericht op gedragingen (8) 

 + Vertrouwend (7) + Democratisch (8) 
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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. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Ontwikkelen van anderen 9  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

 + Ambitieus (5) + Democratisch (8) 

  + Zorgzaam (8) 

  + Gericht op gedragingen (8) 

 

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. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Interpersoonlijke sensitiviteit 10  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

 + Gesteld op contact (6) + Democratisch (8) 

 - Direct (4) + Zorgzaam (8) 

  + Gericht op gedragingen (8) 

  + Bescheiden (8) 

 

Werken in teamverband 
Werkt met anderen samen om teamdoelen te bereiken, deelt informatie met anderen, ondersteunt 
anderen. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Werken in teamverband 9  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

 + Gesteld op contact (6) + Democratisch (8) 

 - Onafhankelijk handelend (4) + Zorgzaam (8) 

 + Buigzaam (6)  

 + Vertrouwend (7)  

 



   

 

 Smart HRD  onderzoeksresultaten dhr. Voorbeeld XYZ  9 

 

Opbouwen en onderhouden van relaties 
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op 
hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en 
potentiële conflicten. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Opbouwen en onderhouden van relaties 7  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

 + Zelfverzekerd (6)  

 + Extravert (6)  

 + Gesteld op contact (6)  

 + Vertrouwend (7)  

 

Flexibiliteit 
Past zich gemakkelijk aan; is in staat en bereid zich aan te passen aan veranderende eisen en 
omstandigheden, staat open voor nieuwe ideeën. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Flexibiliteit 3  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

- Conventioneel (8) + Gericht op afwisseling (5)  

+ Optimistisch (3) + Vindingrijk (4)  

 - Regels volgend (5)  

 + Buigzaam (6)  

 

Stressbestendigheid 
Blijft kalm, objectief en blijft moeilijke situaties meester, blijft goed presteren onder druk, accepteert 
kritiek zonder vijandig of defensief te worden. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Stressbestendigheid 1  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

+ Ontspannen (2)   

- Zorgelijk (8)   

+ Optimistisch (3)   

+ Onaangedaan (2)   
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Vasthoudendheid 
Veerkrachtig en volhoudend, blijft ook bij tegenslag naar het doel streven (zolang dat realistisch 
gezien haalbaar is), kan goed omgaan met teleurstelling en tegenvallers. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Vasthoudendheid 5  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

+ Optimistisch (3) + Competitief (6)  

 + Ambitieus (5)  

 + Volhardend (7)  

 

Multicultureel bewustzijn 
Is in staat met mensen van andere culturen en komaf om te gaan, zich in te leven en dingen vanuit 
hun perspectief te bekijken. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Multicultureel bewustzijn 9  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

 + Buigzaam (6) + Gericht op gedragingen (8) 

 - Direct (4)  

 + Vertrouwend (7)  

 

Oordeelsvorming 
Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van alle 
beschikbare feiten en alternatieven. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Oordeelsvorming 7  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

 + Rationeel (5) - Besluitvaardig (3) 

 + Kritisch (6)  

 + Abstract (6)  

 

Verzamelen van informatie 
Zoekt alle beschikbare, relevante informatie bij elkaar om problemen op te lossen en besluiten te 
nemen; gaat veel bij anderen te rade, trekt feiten na, analyseert problemen vanuit verschillende 
perspectieven. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Verzamelen van informatie 7  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

 + Rationeel (5) + Democratisch (8) 

 + Abstract (6)  

 + Zelfverzekerd (6)  
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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. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Probleemanalyse 6  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

 + Rationeel (5)  

 + Abstract (6)  

 + Kritisch (6)  

 + Vooruitziend (5)  

 

Doelen stellen 
Maakt gedetailleerde projectvoorstellen waarin doelstellingen duidelijk worden omschreven en de 
stappen die nodig zijn om de doelen te bereiken duidelijk zijn aangegeven. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Doelen stellen 5  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

 + Vooruitziend (5)  

 + Accuraat (5)  

 + Abstract (6)  

 

Plannen en organiseren 
Stelt duidelijke prioriteiten; maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te 
kunnen benutten, houdt toezicht op het halen van de doelstellingen. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Plannen en organiseren 8  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

 + Vooruitziend (5) + Zorgelijk (8) 

 + Leidinggevend (6)  

 + Volhardend (7)  

 

Strategische visie 
Heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in 
gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de organisatie. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Strategische visie 5  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

- Conventioneel (8) + Abstract (6)  

 + Vooruitziend (5)  

 - Accuraat (5)  
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Commerciële gerichtheid 
Is op de hoogte van financiële en zakelijke aangelegenheden, richt zich op kosten, winst, markten, 
nieuwe kansen op zakelijk gebied en op activiteiten waarmee het meeste rendement kan worden 
behaald. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Commerciële gerichtheid 6  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

 + Rationeel (5)  

 + Competitief (6)  

 + Ambitieus (5)  

 

Innoveren 
Komt met nieuwe en originele ideeën; signaleert nieuwe benaderingen; maakt zich los van 
traditionele opvattingen. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Innoveren 4  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

- Conventioneel (8) + Vindingrijk (4)  

 + Abstract (6)  

 - Regels volgend (5)  

 

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. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Carrière- en persoonlijke ontwikkeling 4  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

- Conventioneel (8) + Ambitieus (5)  

 + Gericht op afwisseling (5)  

 

Zelfvertrouwen 
Onafhankelijk en zelfstandig; heeft realistisch vertrouwen in het vermogen de juiste handelswijze te 
kiezen en in de kans van slagen van eigen initiatieven, is in staat bij tegenstand voet bij stuk te 
houden. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Zelfvertrouwen 3  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

- Bescheiden (8) + Onafhankelijk handelend (4)  

 + Zelfverzekerd (6)  

 + Direct (4)  
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Impact 
Maakt een positieve eerste indruk op anderen; heeft uitstraling en komt krachtig en geloofwaardig 
over. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Impact 5  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

 + Zelfverzekerd (6)  

 + Overtuigend (4)  

 + Extravert (6)  

 + Direct (4)  

 

Besluitvaardigheid 
Bereid om harde en snelle beslissingen te nemen en onmiddellijk tot actie over te gaan, indien nodig 
op basis van beperkte informatie. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Besluitvaardigheid 1  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

+ Besluitvaardig (3)   

+ Onaangedaan (2)   

- Zorgzaam (8)   

- Democratisch (8)   

 

Gedrevenheid 
Enthousiast en betrokken; toont vermogen om vol te houden en langere perioden hard te werken. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Gedrevenheid 4  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

+ Optimistisch (3) + Ambitieus (5)  

 + Competitief (6)  

 + Energiek (5)  

 

Initiatief 
Proactief, selfstarter; grijpt kansen en onderneemt actie; oefent actief invloed uit op gebeurtenissen. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Initiatief 4  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

+ Besluitvaardig (3) + Leidinggevend (6)  

 + Ambitieus (5)  
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Overtuigingskracht 
Is in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden en verkrijgt instemming voor 
voorstellen, plannen en ideeën, is vaardig in onderhandelen. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Overtuigingskracht 5  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

 + Overtuigend (4) + Gericht op gedragingen (8) 

 + Zelfverzekerd (6)  

 + Direct (4)  

 

Aandacht voor kwaliteit 
Zet zich in voor het bereiken en behouden van kwaliteit; stelt hoge eisen aan eigen prestaties en aan 
die van anderen. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Aandacht voor kwaliteit 7  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

 + Accuraat (5) + Zorgelijk (8) 

 + Volhardend (7)  

 + Kritisch (6)  

 

Klant - en servicegerichtheid 
Gericht op een vlotte, efficiënte en persoonlijke service aan klanten; doet alles om ervoor te zorgen 
dat aan de behoefte van de klant wordt voldaan. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Klant - en servicegerichtheid 9  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

 + Gesteld op contact (6) + Zorgzaam (8) 

 + Volhardend (7) + Democratisch (8) 

 + Buigzaam (6)  

 

Realisatie van doelen 
Voert projecten soepel uit, bereikt resultaat, zorgt ervoor dat belangrijke doelstellingen worden 
gehaald. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Realisatie van doelen 5  
    

Negatieve bijdrage Neutraal Positieve bijdrage 

+ Besluitvaardig (3) + Leidinggevend (6)  

 + Ambitieus (5)  

 + Volhardend (7)  
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Uitkomsten capaciteitenonderzoek 
 

Capaciteitenprofiel, resultaten afgezet tegen wo-normgroep 

 
Onder 

gemiddeld 
Laag 

gemiddeld 
Gemiddeld 

Hoog 
gemiddeld 

Boven 
gemiddeld 

Numeriek 
redeneren  

 
 

 x 
   

      

Verbaal  
redeneren  

 
 

 
 

 x 
 

 
 

      

Abstract denken  
 

 x 
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Uitkomsten motivatieonderzoek 

 

 

1 (normscores 1-3) 2 (normscores 4-7) 3 (normscores 8-10) 
Vergeleken met de normgroep 
werkt factor minder motiverend 

Vergeleken met de normgroep 
werkt factor gemiddeld 
motiverend 

Vergeleken met de normgroep 
werkt factor sterk motiverend 

MOTIVATOREN 1 2 
 

3 

 WERKDRUK  4  

E
N

E
R

G
IE

  
E

N
  

D
Y

N
A

M
IE

K
 

Onder druk moeten werken en omgaan met meerdere taken binnen een kort tijdsbestek 

UITDAGING  4  

Uitdagingen aangaan, doelstellingen moeten realiseren en persoonlijk onder druk staan 

COMPETITIE   8 

Werken in een competitieve omgeving 

FAALANGST   10 

De angst voor een taak te falen, blootgesteld worden aan kritiek en negatieve beoordelingen van anderen 

INVLOED   8 

Gelegenheid krijgen invloed en autoriteit uit te oefenen, verantwoordelijkheid nemen, in de positie zijn anderen te 

beïnvloeden 

BALANS  6  

Werk dat inzet vereist, ook buiten de 'normale' kantoortijden 

COMMERCIE  5  

Werk dat in verband staat met commercie of winst 

 VERBONDENHEID  7  

S
Y

N
E

R
G

IE
 

Gelegenheid krijgen tot interactie met anderen op het werk 

ERKENNING   10 

Waardering en andere expliciete signalen van erkenning krijgen voor prestaties 

PERSOONLIJKE ETHIEK   9 

Idealen nastreven en hoge ethische en kwaliteitsnormen hebben 

COMFORT EN ZEKERHEID  7  

Werkomgeving en contextuele factoren, zoals prettige omstandigheden en zekerheid in het werk 

PERSOONLIJKE GROEI  5  

Gelegenheid krijgen tot verdere opleiding en ontwikkeling en het aanleren van nieuwe vaardigheden 

 INTERESSANT WERK  5  

IN
T

R
IN

S
IE

K
 

Gevarieerde, interessante en stimulerende werkzaamheden 

FLEXIBILITEIT 3   

Beschikken over een niet vast omlijnde en ongestructureerde omgeving en flexibiliteit in de manier waarop taken 

worden uitgevoerd 

AUTONOMIE 1   

De gelegenheid aangrijpen werk te organiseren zoals gedacht wordt dat goed is 

 BELONING  5  

E
X

T
R

IN
S

IE
K

 Niveau van financiële beloning, duidelijk verband tussen salaris, bonus en prestatie 

PROMOTIE  7  

Gelegenheid tot promotie 

STATUS  5  

Zichtbare herkenning van positie en status 
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Uitkomsten rollenonderzoek: groepsrollen 
 

Onwaarschijnlijk Soms Waarschijnlijk Groepsrol 

        √   Groepswerker 

       √    Zorgdrager 

      √     Vormer 

      √     Toepasser 

     √      Voorzitter 

     √      Uitvinder 

     √      Waarschuwer 

    √       Brononderzoeker 

Norm: OPQ32r Nederlands Afgestudeerd 2011 (NLD) 
Toelichting:  

Naarmate de spreiding over de diverse stijlen kleiner is en de stijlen meer richting het waarschijnlijkheidsgebied, 
neigen, kun je spreken van een meer effectieve teamplayer 

Voorzitter 

 Procesbewaker, prioriteitsbepaler en spelverdeler 

 Stelt teamdoelen vast en definieert rollen 

 Weet respect af te dwingen 
Mogelijk minder wenselijk gedrag: Dominant, star 

Vormer 

 Doelaangever 

 De taakgerichte leider die competitiegeest in de groep brengt 

 Zorgt ervoor dat dingen gebeuren, maar kan aanleiding geven tot wrijving binnen de groep 
Mogelijk minder wenselijk gedrag: Druk, drammerig 

Uitvinder 

 Is vindingrijk, intelligent en een bron van originele ideeën 

 Heeft oog voor de grondslagen 
Mogelijk minder wenselijk gedrag: Weinig praktisch, slordig 

Waarschuwer 

 Kritische noot 

 Geeft onderbouwde en objectieve analyses 

 Weerhoudt de groep van het nastreven van de verkeerde doelstellingen 
Mogelijk minder wenselijk gedrag: Eindeloos wikken en wegen, weinig enthousiast 

Brononderzoeker 

 Netwerker, verkoper, diplomaat 

 Improviseert goed en heeft veel interne en externe contacten 

 Is gedreven 
Mogelijk minder wenselijk gedrag: Weinig aandacht voor nazorg en follow-up, snel afgeleid 

Zorgdrager 

 Let er op dat er niets mis gaat; gaat persoonlijk details na 

 Tolereert geen achteloosheid en nonchalance; zorgt ervoor dat projecten afkomen 
Mogelijk minder wenselijk gedrag: Minder zicht op grote lijn, kan zeurderig overkomen 

Groepswerker 

 Zorgt voor harmonie en goede communicatie in het team 

 Kan goed luisteren en bouwt voor op ideeën die anderen aandragen 

 Coachend, gericht op versterken van de teamgeest 
Mogelijk minder wenselijk gedrag: Weinig assertief, besluiteloosheid 

Toepasser 

 Zet besluiten en strategische plannen om in uitvoerbare taken 

 Zorgt ervoor dat de groep de doelstellingen op een logische en methodische wijze nastreeft 
Mogelijk minder wenselijk gedrag: Weinig flexibel, wantrouwend tegenover nieuwe ideeën en methoden 



   

 

 Smart HRD  onderzoeksresultaten dhr. Voorbeeld XYZ  18 

 

 

Uitkomsten rollenonderzoek: leiderschapsstijlen                                 
  

Onwaarschijnlijk Soms Waarschijnlijk   Leiderschapsstijl 

        √   Participerend Leider 
Consulterend Leider        √    Consulterend Leider 

     √      Onderhandelend Leider 

    √       Directieve Leider 

  √         Delegerend Leider 

Norm: OPQ32r Nederlands Afgestudeerd 2011 (NLD)  
 
Toelichting:  

We spreken van effectief situationeel leiderschap indien er sprake is van een goede balans tussen  
taak- en mensgericht leidinggeven. De vijf leiderschapsstijlen neigen dan meer naar de  
waarschijnlijkheidsnorm.  
 

 

Directieve leider 

 Draagt verantwoordelijkheid voor planning en controle 

 Stelt zelf prioriteiten en geeft op basis daarvan instructies 

Delegerend leider 

 Is persoonlijk minimaal betrokken 

 Gelooft in het delegeren van taken en verantwoordelijkheden 

Participerend leider 

 Geeft de voorkeur aan besluitvorming op basis van consensus 

 Is bereid tijd uit te trekken voor het nemen van besluiten 

 Zorgt ervoor dat alle relevante personen erbij betrokken worden 

Consulterend leider 

 Heeft oprechte aandacht voor meningen en gevoelens van medewerkers, maar blijft de   
 doelstellingen helder voor ogen houden en neemt de uiteindelijke beslissing 

Onderhandelend leider 

 Sluit 'overeenkomsten' met medewerkers 

 Beïnvloedt anderen door hun behoeften vast te stellen en deze te gebruiken als uitgangspunt bij 
 onderhandelingen 
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Uitkomsten rollenonderzoek: medewerkerstijlen 
  

Onwaarschijnlijk Soms Waarschijnlijk Medewerkersstijl 

       √    Volgend medewerker 

      √     Samenwerkend medewerker 

      √     Informerende 

    √       Zelfstandig medewerker 

    √       Uitwisselend medewerker 

Norm: OPQ32r Nederlands Afgestudeerd 2011 (NLD)  

 
Toelichting:  

Naarmate de spreiding over de diverse medewerkerstijlen kleiner is en de stijlen meer richting het 
waarschijnlijkheidsgebied neigen, dan zal de kandidaat flexibel zijn in de manier waarop hij/zij rapporteert aan 
diens leidinggevende.  

 
 

Volgend medewerker 

 Volgt instructies en houdt vast aan de gesteld deadlines 

 Werkt graag met duidelijke richtlijnen van bovenaf 

Zelfstandig medewerker 

 Werkt graag zonder opgelegde beperkingen 

 Heeft eigen ideeën en krijgt graag de ruimte om die uit te werken, met zo min mogelijk interventie van 
 bovenaf 

Samenwerkend medewerker 

 Draagt veel ideeën aan 

 Heeft graag een aandeel in het nemen van beslissingen en geeft de voorkeur aan radicale methoden 
 boven conventionele 

Informerend medewerker 

 Wordt graag betrokken in het besluitvormingsproces, maar accepteert de uiteindelijke beslissing zelfs 
 als die niet overeenstemt met de eigen mening 

Uitwisselend medewerker 

 Is niet bang om zich uit te spreken en laat zich niet afschrikken door status 

 Reageert minder goed op instructies dan op overtuigende argumenten 

 Kan koppig zijn, maar blijft taakgericht 

 


