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Beste lezer,

Allereerst wil je hartelijk bedanken voor jouw belangstelling voor mijn boek It all begins 
with people en dat je de moeite neemt om het online werkbook te downloaden. Dat 
betekent waarschijnlijk dat je een gezonde belangstelling hebt voor het onderwerp 
medewerkersbetrokkenheid en geïnteresseerd bent in people management.

De opbouw van het werkboek
Na een samenvatting van It all begins with people volgt het online werkboek de 
hoofdstukken zoals in het papieren boek. Ieder hoofdstuk begint met de conclusie, de 
aanbevelingen en de suggesties voor de praktijk zoals beschreven in It all begins with 
people.

Analyse
Vervolgens volgt de analyse. Naast vertrouwen en veiligheid is aandacht  en analyse 
in mijn denken de basis om business en mensen te begrijpen en te ontwikkelen. 
Analyse geeft het handvat om met elkaar in gesprek te gaan, om elkaar te helpen in 
het werk, om de business en de medewerkers in een bedrijf verder te ontwikkelen. In 
het online werkboek zijn diverse werk- en vragenlijsten die je kunt gebruiken om de 
businessresultaten en de mensen in een bedrijf te doorgronden. Een instructie voor 
managers en medewerkers helpt je hoe om te gaan met de analyse-tools:

Hoofdstuk 1 – Zelfanalyse medewerkersbetrokkenheid bij hun werk en de betrokkenheid 
van managers bij hun mensen.

Hoofdstuk 2 – Leer de mens kennen achter de medewerker.

Hoofdstuk 3 – De levensfase, bedrijfscultuur en de organisatiestructuur plus de stijl van 
leiderschap van de individuele manager en het collectieve managementteam.

Hoofdstuk 4 – Vertrouwen en aandacht voor medewerkers.

Hoofdstuk 5 – Zakelijke zingeving: missie - visie - kernwaarden - associaties - gedragingen 
en het meten van kernwaarden via de JANUS-methode.

Hoofdstuk 6 – Persoonlijke zingeving: Zelfanalyse van persoonlijke eigenschappen, 
talenten, drijfveren en kernkwaliteiten, de ontwikkelingsdialoog, het schrijven van een 
persoonlijk mission statement resulterend in een missie (jouw why?) en visie (jouw 
toekomstbeeld). De 4 zakelijke vaardigheden voor managers en medewerkers en het 
persoonlijke ontwikkelingsplan.

Inleiding
Hoe dit werkboek te gebruiken?

I.
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Hoofdstuk 7 – Willen en Kunnen – Analyse in het kader van medewerkers aannemen 
(via de zingevingsdialoog) en weer laten gaan.

Hoofdstuk 8 – De Chief People Officer en zijn behoefte om de organisatie, de business 
en de medewerkers te analyseren.

Tot slot wordt in hoofdstuk 9 de aanbevolen paradigma shift in denken en doen herhaald. 
Van oud naar nieuw denken door de  bedrijfsleiding, de managers en de medewerkers.

Oproep tot dialoog
Dit boek is geschreven met de ambitie om bij te dragen aan het verhogen van de 
medewerkersbetrokkenheid in Nederland van 9% naar 14%. Dat is goed voor de 
productiviteit van bedrijven en organisaties en goed voor het geluk van hun medewerkers.
 
Dit boek is geschreven door een praktijkman die zijn ervaringen in het bedrijfsleven 
wil delen. Het is geen wetenschappelijk werk. Om de ontwikkeling van medewerkers-
betrokkenheid verder te stimuleren wil ik graag de dialoog aangaan om derde alternatieven 
te ontwikkelen zodat we bedrijven en organisaties nog krachtiger kunnen maken via hun 
medewerkers, want ‘It all begins with people’.

Derick – H. Maarleveld Den Haag, voorjaar 2017
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I. De Situatie  
•  De betrokkenheid van medewerkers bij hun werk in Nederland is slechts 9% (Europa 

13%, Wereldwijd 14%). Deze betrokkenheid kan dus veel beter. Dat is van belang 
voor de continuïteit van bedrijven en organisaties omdat betrokken medewerkers 
de motor voor vernieuwing en groei zijn in een onderneming. Zij zijn in hoge mate 
bepalend voor het succes van bedrijven. 

>  Medewerkersloyaliteit zou daarmee een belangrijk speerpunt in het beleid van 
iedere werkgever moeten zijn. 

•  We worden steeds ouder en kunnen (moeten) steeds langer werken. In bedrijven 
werken drie generaties – Baby Boomers, Generation X en de Millennials met elkaar 
samen. Drie onderscheidende generaties die elkaar veel hebben te leren en elkaar 
kunnen versterken en ondersteunen.

>  De medewerkers van deze drie generaties effectief laten samenwerken is een 
uitdaging én een enorme kans op betere resultaten.

•  De bedrijfscultuur is mede afhankelijk van de ontwikkelingsfase en structuur van de 
organisatie. Deze beide brengen ook typische valkuilen in het gedrag van medewerkers 
met zich mee. Dit gedrag is vaak een uitvloeisel van de sterkten van een onderneming.

•  Inzicht in de levensfase van een organisatie is van belang om een effectieve cultuur 
te creëren c.q. te behouden.

•   In Nederland wisselt 20% van de werknemers per jaar van werkgever, dat wil zeggen 
dat de gemiddelde werknemer 5 jaar bij een werkgever werkt. Jongere werknemers 
in de generatie Millennials hebben de neiging om (nog) sneller van werkgever te 
veranderen. Discontinuïteit in het medewerkersbestand kost geld; enerzijds door 
hogere kosten voor werving en opleiding en anderzijds door verlies aan omzet door 
lagere productiviteit.

>  Door het verhogen van de gemiddelde duur van het arbeidsverband van betrokken 
medewerkers kan de effectiviteit van een bedrijf worden vergroot.

•  In vele ondernemingen is geen speciale manager verantwoordelijk voor ‘mensen’, niet 
in de directie of Raad van Bestuur en ook niet in de Raad van Toezicht. Vaak ‘doet’ de 
CFO of de CEO/algemeen directeur ‘mensen erbij.’

“Culture is like an Alka-Seltzer into a glass. 
You don’t see it, but somehow it does something”

Hans Magnus Enzenberger

SamenvattingII.
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•  Managers en leidinggevenden worden veelal beoordeeld op hun zakelijke resultaten. 
Ondernemingen evalueren hun managers niet (echt) op de ontwikkeling van hun 
medewerkers.

> Het personeelsbeleid en -management verdient meer aandacht van de CEO en de 
bedrijfsleiding, maar ook van lijnmanagers en andere leidinggevenden. 

•  GALLUP laat zien dat betrokken medewerkers positief bijdragen aan de resultaten van 
een bedrijf. Deze betrokkenheid kan worden gerealiseerd door:

I.  Basisvoorwaarden: duidelijkheid over verwachtingen en de juiste bedrijfsmiddelen.
II.  De bijdrage van de medewerker: talenten kunnen gebruiken, erkend worden, aandacht 

krijgen en zich kunnen ontwikkelen.
III.  Samenwerking met anderen: gehoord worden, mee kunnen praten, aansluiting op 

bedrijfsmisse. Kwaliteit van werk en sociale contacten binnen het bedrijf

•  Zelfanalyse van businessresultaten, gedrag en zakelijke vaardigheden, gevolgd door 
de ontwikkelingsdialoog tussen medewerker en leidinggevende geeft mogelijkheden 
tot verdere ontwikkeling en groei van de business en van de medewerker.

>  Het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers heeft positieve invloed op de 
bedrijfsresultaten en vergt intensief werk op deze vier terreinen.

II. Conclusie: 
Aandacht geven aan het realiseren en onderhouden van een effectieve bedrijfscultuur 
kan het resultaat van een organisatie positief beïnvloeden, d.w.z. er is meer aandacht 
nodig voor het betrokkenheid c.q. loyaliteit van medewerkers. Dit is de ultieme 
verantwoordelijkheid van de CEO of algemeen directeur, die wij graag als Chief People 
Officer zouden zien opereren.

III. Hoe werkt het?
  • Vestig en onderhoud een effectieve cultuur door: 
  -  De CEO is eerste verantwoordelijke voor ‘People’; de bewaker van de 

bedrijfscultuur.
  -   Begrip en handelen van alle medewerkers in lijn met de missie, de visie, de 

kernwaarden en de gedragingen in alle geledingen van de organisatie.
  -   Begrip van de levensfase van een bedrijf; groeifase, bedrijfscultuur en 

organisatiestructuur.
  - De verschillende generaties medewerkers effectief te laten samenwerken.

 • Geef meer aandacht aan de mensen in het bedrijf door:
  -  Iedere manager de verantwoordelijkheid te geven voor de businessresultaten 

van zijn team én de ontwikkeling van ‘zijn/haar’ medewerkers.

 •  Hanteer een systeem van zelfanalyse door medewerkers met het doel de 
betrokkenheid en de persoonlijke en de zakelijke ontwikkeling te stimuleren, 
door: 

  - Zelfevaluatie van gedrag, vaardigheden en business resultaten
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  - Ontwikkelingsdialoog met mentor op basis van analyse en aandacht
  -  Focus op sterkten (businessplannen) en bewustzijn van beperkingen (persoonlijke 

trainingsdoelen)
  - Permanente ontwikkeling door halfjaarlijkse plannen
  - Consequente follow-up en coaching, ritme en discipline.

 •  Begrijp de ambities van de medewerker (zakelijk en privé) door:
  - T e weten en te begrijpen wat er speelt in het totale leven van de medewerker; 

zakelijk en privé. Wat zijn de ambities (visie) en persoonlijke zingeving 
(missie) voor de medewerker. Dit vraagt om een relatie tussen leidinggevende 
en medewerker die is gebaseerd op vertrouwen en veiligheid.

  • Het personeelsbestand op sterkte houden door:
  -  Evalueren van betrokkenheid, gemiddeld dienstverband, kunnen & willen en 

persoonlijke ontwikkeling.
  - Tijdig mensen laten gaan die niet meer willen of kunnen
  -  Nieuwe medewerkers te werven die passen bij de cultuur van de organisatie; 

missie, visie, kernwaarden en gedrag.
  -  Zingevingsgesprek: bespreek met sollicitanten de missie, visie, kernwaarden en 

gedragingen van de organisatie.

IV. De belangrijkste voordelen
 •  Hogere betrokkenheid verhoogt de medewerkers- en klantenloyaliteit en creëert 

betere business resultaten…niet meer en niet minder!

V.  Paradigma shift
 • Bedrijfscultuur: Van sollicitatiegesprek naar zingevingsdialoog
 • Organisatiecultuur: Van top-down naar bottom-up denken en doen
 • Werknemer: Van reactief naar proactief denken en doen
 • Manager: Van beoordelingsgesprek naar omtwikkelingsdialoog
 • Bedrijfsleiding: Van Chief Executive Officer naar Chief People Officer.
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III. Analyse 
OVERVIEW

IT ALL BEGINS WITH PEOPLE - De kracht van medewerkersbetrokkenheid

HST. 1/2 BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS

Medewerkersbetrokkenheid bij hun werk
Betrokkenheid van leidinggevenden bij hun medewerkers

Verwachting - Talenten - Verbinding - Groei
De mens achter de medewerker

HST.7 MEDEWERKERS AANNEMEN EN WEER LATEN GAAN

 Zingevingsdialoog Willen en Kunnen-Analyse
 What’s in for you and us? Loopbaanbegeleiding

HST. 8 CHIEF PEOPLE OFFICER

The art-of-execution
Leiderschap - Focus - Gedrag - Team - Discipline - Ritme

HST. 9 PARADIGMA SHIFT IN DENKEN EN DOEN!

 Van Naar 
Werknemer Reactief Proactief 
Organisaties Oranje (by Objectives) Groen (by Empowerment) 
Bedrijfsleiding Chief Executive Officer Chief People Officer 
Bedrijfscultuur Sollicitatiegesprek Zingevingsgesprek 
Manager Beoordelingsgesprek Ontwikkelingsdialoog 

VERTROUWEN & VEILIGHEID    HST.4    AANDACHT & ANALYSE

HST. 3 BEDRIJFSCULTUUR

 Opbouw Teruggetrokken
 Groei Ontevredenheid
 Succes Opoffering
 Prestatie/Expansie Prestaties

Macht

HST.5 ZAKELIJKE ZINGEVING

Missie
Visie

Kernwaarden
Gedrag

      HST. 3 ORGANISATIESTRUCTUUR

 Rood Macht
 Amber Gezag en Control
 Oranje Objectives
 Groen Empowerment
 Cyaan Zelfsturend

HST.6 PERSOONLIJKE ZINGEVING

 Personal Mission Statement
 NU en DAN
 Zelfanalyse
 Ontwikkelingsdialoog
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Conclusie 
Zorg dat uw medewerkers betrokken zijn bij uw onderneming of organisatie, dat is goed 
voor de sfeer en leidt tot betere resultaten; nu en in de toekomst. Investeren in ‘human 
capital’ is dus niet alleen een menswaardige, maar ook een economische beslissing.

Aanbeveling 
1. Werk consequent aan het verhogen van de betrokkenheid van uw medewerkers bij 
hun werk.

Suggesties voor de praktijk

• Wees duidelijk over de wederzijdse verwachtingen vanaf dag-één
Zorg ervoor dat nieuwe medewerkers gastvrij worden onthaald, dat hun werkplek 
gereed is met hun laptop en andere hulpmiddelen en bespreek op de eerst werkdag de 
wederzijdse verwachtingen ten aanzien van hun werk en gedrag binnen het bedrijf. 

• Maak gebruik van talenten en ken uw medewerker door-en-door
Zorg ervoor dat uw medewerkers hun talenten volledig kunnen benutten. Geef uw 
medewerkers op regelmatige basis erkenning en waardering voor hun werk en stimuleer 
daardoor hun ontwikkeling.  Deze onderwerpen kunt u met uw medewerkers wekelijks 
bespreken in een kort individueel overleg. 
Leer uw medewerkers goed kennen, niet alleen zakelijk maar heb ook belangstelling 
voor hun privéleven. Open de week met een teammeeting om af te stomen van het 
weekend en om de planning van de komende week te bespreken. Dat bevordert inzicht 
in elkaars leven en de onderlinge samenwerking. 

• Zorg voor verbinding met uw medewerkers
Zorg ervoor dat uw medewerkers vrijelijk hun mening kunnen uiten, daarvoor is 
vertrouwen en veiligheid nodig.

• Laat uw medewerkers groeien
Zorg ervoor dat u regelmatig met uw medewerkers spreekt over hun ontwikkeling door 
het voeren van een ontwikkelingsdialoog. Maak hen bewust over hun eigen functioneren 
en werk aan business projecten en persoonlijke trainingsdoelen. 
 
• Doe de zelfanalyse
Last but not least: Doe de zelfanalyse in bijlage-3 en ontdek in hoeverre u werkt aan het 
ontwikkelen en onderhouden van de betrokkenheid van uw medewerkers. 

Analyse
1.  Zelfanalyse: Betrokkenheid van medewerkers bij hun werk 
2.  Zelfanalyse: Betrokkenheid van leidinggevenden bij hun medewerkers

Betrokkenheid van 
medewerkers bij hun werk

1.
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Figuur 1 Medewerkersbetrokkenheid

Instructie voor managers / leidinggevenden en medewerkers

•  Herlees het boek; hoofdstuk 1 – Betrokkenheid van medewerkers  
bij hun werk (blz. 17 – 23) 

• Omcirkel per vraag de cijfers die het beste bij je passen
• Tel de omcirkelde cijfers nu op
• Scoor je tussen 39 en 48 dan ben je een betrokken medewerker of manager
• Scoor je tussen 37 of lager dan ben je een niet-betrokken medewerker of manager  
• Scoor je 24 of lager dan ben je een actief niet-betrokken medewerker
•  Analyseer je scores en achterhaal kan-beter punten als medewerker of als manager 

en bespreek deze met jouw manager c.q. jouw medewerker
• Probeer elkaar eerst te begrijpen voordat jezelf begrepen wil worden
• Kom een actieplan of maatregelen overeen om de kan-beter punten te ontwikkelen
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

I. Verwachting - Primaire behoeften

 1.  Ik weet wat van mij verwacht wordt op mijn werk.                             
4                         3                         2                         1

  
 2.   Ik heb de beschikking over de materialen en hulpmiddelen die ik nodig heb 

voor het uitvoeren van mijn werk.                           
4                         3                         2                         1 

II. Talenten - Mijn persoonlijke bijdrage

 3.  Op mijn werk krijg ik de gelegenheid iedere dag te doen waar ik goed in ben.                              
4                         3                         2                         1

 
 4.   In de laatste week heb ik erkenning en waardering gekregen voor wat ik goed 

doe in mijn werk.                            
4                         3                         2                         1

 5.   Mijn leidinggevende, of iemand anders, heeft de zorg voor mij als een 
persoon.                        

4                         3                         2                         1
 
 6.  Er is iemand op mijn werk die mij stimuleert in mijn persoonlijke en zakelijke 

ontwikkeling.                             
4                         3                         2                         1

III. Verbinding - Samenwerken in mijn team en in de organisatie

 7. Op mijn werk doet mijn mening ertoe.                              
4                         3                         2                         1

 8. Door de missie en visie van onze organisatie voelt mijn baan belangrijk.                            
4                         3                         2                         1

 
 9. Mijn collega’s vinden het belangrijk om kwaliteitswerk te leveren.                             

4                         3                         2                         1
 
 10. Op mijn werk heb ik een hele goede vriend.                            

4                         3                         2                         1

1. Zelfanalyse: Medewerkers
Betrokkenheid van medewerkers bij hun werk
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

 

IV. Groei - Mijn behoefte tot leren, ontwikkeling en groei

 11.  In de laatste zes maanden heeft iemand op mijn werk met mij gesproken over 
mijn ontwikkeling en vooruitgang.                              

4                         3                         2                         1

 12. In het laatste jaar heb ik de gelegenheid gehad te leren en te groeien.                             
4                         3                         2                         1

Score: 
Totaal aantal punten =>                                                
 
Betrokken   = 39 – 48 score
Niet-Betrokken  = 25 – 38 score
Actief Niet-Betrokken = 12 – 24 score
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

I. Verwachting - Primaire behoeften van mijn medewerkers

 1.  Ik informeer mijn medewerkers wat van hen wordt verwacht in hun werk.                                                         
4                         3                         2                         1

  
 2.   Ik stel de materialen en hulpmiddelen ter beschikking die mijn medewerkers 

nodig hebben voor het uitvoeren van hun werk.                                                     
4                         3                         2                         1 

II. Talenten - Mijn persoonlijke bijdrage aan mijn medewerkers

 3.   Ik stel iedere dag mijn medewerkers in de gelegenheid in hun werk te doen 
waar zij goed in zijn.                                             

4                         3                         2                         1
 
 4.   In de laatste week, heb ik erkenning en waardering gegeven aan mijn 

medewerkers voor wat zij goed doen in hun werk.                                                       
4                         3                         2                         1

 5.  Als leidinggevende heb ik zorg voor mijn medewerkers als persoon.                        
                       

4                         3                         2                         1
 
 6.  Als leidinggevende stimuleer ik de persoonlijke en zakelijke ontwikkeling van 

mijn medewerkers.                                                         
4                         3                         2                         1

III. Verbinding - Samenwerken in mijn team en in de organisatie

 7.  Als leidinggevende zorg ik ervoor dat de mening van mijn medewerkers ertoe 
doet.                                                         

4                         3                         2                         1

 8.  Ik zorg dat de missie en visie van onze organisatie door mijn medewerkers als 
belangrijk in hun baan wordt ervaren.                                                    

4                         3                         2                         1
 

2. Zelfanalyse: Leidinggevenden
Betrokkenheid van leidinggevenden bij hun medewerkers
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

 9.  Ik vind het belangrijk dat mijn medewerkers het belangrijk vinden om 
kwaliteitswerk te leveren.                                                          

4                         3                         2                         1
 
 10. Mijn medewerkers hebben vrienden op hun werk.                                                      

4                         3                         2                         1

IV. Groei – Mijn bijdrage aan de behoefte tot leren, ontwikkeling en 
groei van mijn medewerkers

 11.  In de laatste zes maanden heb ik met mijn medewerkers gesproken over hun 
ontwikkeling en vooruitgang.                              

4                         3                         2                         1

 12.  In het laatste jaar heb ik mijn medewerkers de gelegenheid gegeven te leren 
en te groeien.                             

4                         3                         2                         1
 

Score: 
Totaal aantal punten =>                                                
 
Betrokken   = 39 – 48 score
Niet-Betrokken  = 25 – 38 score
Actief Niet-Betrokken = 12 – 24 score
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Conclusie 
Persoonlijke aandacht door managers en leidinggevenden in de zakelijke- en privé-
situatie van hun medewerkers is een ‘investering’ in het succes van een bedrijf. 
Economisch gezien bespaart het kosten en bevordert het de betrokkenheid en loyaliteit 
van de medewerkers aan de organisatie. De arbeidsmarkt anno 2017 is complex door 
een veelheid van factoren. De manager doet er goed aan deze complexiteit te begrijpen 
en te doorgronden. De professionele manager doet er ook goed aan zich te bekwamen 
in people management skills. Met name het structureel ontwikkelen van interesse en 
inlevingsvermogen in zijn medewerkers is van groot belang. Vertrouwen en aandacht, 
daar gaat het om!

Aanbeveling 
2. Leer de mens achter de medewerker kennen, door ook interesse te tonen voor het 
privéleven van de medewerker en zijn ambities en behoeften voor de toekomst.

Suggesties voor de praktijk

• Zorg voor inzicht in uw medewerkers
Doe inzicht op over het wel en wee van uw medewerkers door met hen hun langere 
termijn doelstellingen in het leven te bespreken. Wees bewust van hun levensfase en 
wat dat voor hen kan betekenen. Gebruik voor deze analyse figuur 2 – Leer de mens 
kennen achter de medewerker.

• Stimuleer persoonlijke zingeving
Help hen, indien gewenst,  met het zoeken naar de antwoorden op hun levensvragen en 
naar hun uitdagingen. Dit onderwerp wordt in hoofdstuk 6 behandeld.

Analyse
3. Analyse: Leer de mens kennen achter de medewerker

Instructie voor leidinggevenden / managers

•  Herlees het boek; hoofdstuk 3 - De cultuur en structuur van organisaties  
(blz. 37 – 53) 

• Bestudeer figuur 2 op de volgende pagina
• Bepaal per medewerker:
 - De generatie: Baby Boomer – GenX – Millennial
 - De rol en het opleidingsniveau:
  Ondernemer – werkgever hoger of middelbare opleiding
  Manager – leidinggevende hoger of middelbaar
  Medewerker – uitvoerend of lager
 - Bekijk de corresponderende beschrijvingen
 - Bekijk de zakelijke behoefte:
  Waardering – continuïteit – ontwikkeling

De mens achter de 
medewerker

2.
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 - Bekijk de persoonlijke behoefte:
  Opa-Oma – kinderen – vrij ongebonden
 - Bepaal de levensfase: 
  De oudere – de volwassene – de jongere
 - Bepaal de levensvraag:
  Betekenis hebben? – Hier bouw ik mijn huis? – Wie ben ik?
 - Bepaal de uitdaging: 
  Accepteren & loslaten – Toepassen & discipline – Ontdekken en leren

•  Gebruik deze informatie als uitgangspunt met de betrokkene. Bespreek, begrijp en 
verifieer deze informatie met het doel om de mens achter de medewerker te ontdekken. 

•  Deze informatie kan je helpen om de relatie tussen medewerker en manager-
leidinggevende te verdiepen en de medeweker optimaal te begeleiden en ontwikkelen 
in de tijd dat je met hem/haar samenwerkt. 

Leer de mens kennen achter de medewerker

Generaties Baby Boomers Generation X Millennials

Rollen
Opleidingsniveau

1945 - 1960
55 - 70 jaar

1961 - 1980
35 - 55 jaar

1981 - 2000
20 - 35 jaar

Ondernemer
Werkgever

Hoger
Middelbaar

Hoe draag ik
mijn bedrijf

over?

Hoe zet ik
het bedrijf

voort?

Hoe geef ik
bestaansrecht

aan mijn bedrijf?

Manager
Leidinggevende

Hoger
Middelbaar

Senior manager
in de top

van een bedrijf

Reeds in de 
bedrijfsleiding

of op weg

Na de eerste
stappen nu op
weg naar, of in,

leidinggevende rollen

Medewerker
Uitvoerend
Middelbaar

Lager

Heeft de uitdaging
mee te gaan in de

moderne tijd
mentor voor jeugd

Denken na over
nieuwe uitdaging

Let op:
(info)technologie

Leuk werk
Uitdagend

Zakelijke
Behoefte

Waardering
Afbouw loopbaan

Pensioen

Continuïteit
Verdere verdieping
Work-Life Balance

Ontwikkeling
Veel leren

Privé
Behoefte

Opa - Oma
Kleinkinderen

Kinderen 
op school-universiteit

man & vrouw
werkend

Vrij ongebonden
Go with the flow

Levensfase

Levensvraag

Uitdaging

De oudere
Wijsheid

Betekenis
hebben?

Accepteren &
Loslaten

De Volwassene
De Koning

Hier bouw ik
mijn huis?

Toepassen &
Discipline

De Jongere
De Avonturier
Wie ben ik?

Ontdekken &
Leren

Figuur 2 Leer de mens achter de medewerker kennen
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Conclusie 
Iedere ondernemer, maar ook manager of leidinggevende, doet er goed aan zich te beseffen 
in welke levensfase het bedrijf zich bevindt en wat de impact is, die de verschillende 
levensfasen hebben op de cultuur, de organisatiestructuur en de betrokkenheid van de 
medewerkers van het bedrijf. 

Aanbeveling 
3. Bestudeer de levensfase van uw onderneming en begrijp de mogelijke consequenties 
voor de organisatiestructuur, voor de bedrijfscultuur en voor de betrokkenheid van de 
medewerkers.

Suggesties voor de praktijk
Voorkom valkuilen en neem proactief maatregelen om te voorkomen dat u in de typische 
valkuilen staat die kunnen voorkomen in iedere levensfase:

• Heb in de opbouwfase voldoende aandacht voor elkaar
Voorkom het verwaarlozen van onderlinge contacten omdat iedereen hard werkt om het 
bedrijf op te bouwen en zijn eigen bijdrage te leveren.  De uitdaging is om in verbinding 
te blijven door elkaar regelmatig te spreken, bijvoorbeeld door het houden van een 
wekelijkse teammeeting.

• Voorkom ontevredenheid in de groeifase
De onderneming loopt nog niet optimaal en nog niet alle zaken zijn goed geregeld. 
Wees geduldig en daadkrachtig, voorkomen de valkuil van drammerigheid. Het is 
nuttig om ieders kernkwadranten te bestuderen om het bewustzijn te verhogen van de 
kernkwaliteiten, de valkuilen en de uitdagingen. Dit simpele bewustzijn is nodig om 
effectiever te opereren. 

• Streef naar succes, maar niet ten koste van de eigen identiteit
De onderneming heeft succes en wil graag optimaal werken met haar klanten. Dat is 
mooi zolang u wel blijft uitgaan van uw eigen identiteit. Voorkom ‘please’ gedrag naar 
klanten en blijf oog houden voor de eigen koers. In deze fase is het verstandig om 
missie, visie en kernwaarden te bevestigen naar elkaar in de onderneming; waar zijn we 
ook al weer van, waar gaan we naar toe, hoe gedragen wij onszelf? 

• Betrek de medewerkers bij de doelstelling van expansie
Val niet in de kuil van de focus op financieel gewin. Natuurlijk zijn omzet en winst belangrijk, 
maar vergeet niet uw medewerkers. Werk heel bewust aan medewerkersbetrokkenheid 
en neem hen mee in de expansieplannen. Laat alle medewerkers n leidinggevenden hun 
eigen betrokkenheid in hun werk analyseren en neem corrigerende maatregelen. 

Bedrijfscultuur en 
organisatiestructuur

3.
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• Bewaak en onderhoud de bedrijfscultuur
Onderhoud de bedrijfscultuur doordat de CEO en zijn managers dagelijks deze cultuur 
voorleven door voorbeeldgedrag. U zult dan worden gevolgd door de medewerkers. 
Borg deze cultuur door het gedrag van alle medewerkers jaarlijks te evalueren in de 
ontwikkelingsdialoog. 

• Werk bewust in de gekozen organisatiestructuur
Wees bewust van de organisatiestructuur van de onderneming. Anno 2017 zal deze 
vaak oranje of groen zijn of een combinatie van beide. Maak aan de medewerkers 
duidelijk waarom er voor deze organisatiestructuur is gekozen en wat er van hen wordt 
verwacht. 

Analyse
4. Analyse bedrijfscultuur
5. Analyse organisatiestructuur
6. Zelfanalyse stijl van leiderschapsstijl
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4. Analyse bedrijfscultuur

Instructie voor ondernemers – managers – leidinggevenden

•  Herlees het boek; hoofdstuk 3 - De cultuur en structuur van organisaties  
(blz. 37 – 48) 

• Bestudeer figuur 4 – De cultuur en de levensfase van een organisatie
• Bepaal in welke levensfase/cultuur de organisatie zich bevindt:
 - Opbouw – Teruggetrokken > Aandacht
 - Groei – Ontevredenheid > Daadkracht
 - Succes –  Opoffering > Dienstbaarheid
 - Expansie of volgroeid – Prestatie > Verbinding
 - Of: iedere andere combinatie indien van toepassing
•  Bestudeer de kenmerken van iedere fase/cultuur en vergelijk deze met de actuele 

situatie in jouw bedrijf.
•  Formuleer – indien nodig – adequate maatregelen om de effectiviteit van het bedrijf 

te optimaliseren.

Figuur 4 De cultuur en de levensfasen van een organisatie

Volgroeid 5

Expansie 4

Succes 3

Groei 2

Opbouw 1

Levensfase

I
Teruggetrokken

cultuur

II

Ontevredenheid
cultuur

III
Opofferings

cultuur

IV

Prestatie
cultuur

Machts-
cultuur

Aanwezig-
heid

Daad-
kracht

Dienst-
baarheid

Verbinding

Cultuur
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5. Analyse organisatiestructuur
Instructie voor ondernemers – managers – leidinggevenden

•  Herlees het boek; hoofdstuk 3 - De cultuur en structuur van organisaties  
(blz. 48 – 53) 

• Bestudeer figuur 5 – De organisatiestructuur
•  Bepaal  de organisatiecultuur in jouw organisatie. Dat kunnen  ook elementen zijn 

uit verschillende organisatieculturen:
 - Rood – Management-by-Fear – persoonlijke macht
 - Amber – Formele Hiërarchie – gezag, controle, top-down
 - Oranje – Management-by-Objectives – what, how, top-down
 -  Groen – Management-by-Empowerment – kernwaarden, betrokkenheid, bottom-up
 - Cyaan – Zelfsturende teams – purpose, wholeness, self-management
•  Bepaal de gewenste c.q. meest geschikte organisatiestructuur voor de specifieke 

situatie in jouw bedrijf
•  Formuleer – indien nodig – adequate maatregelen om de effectiviteit van het bedrijf 

te optimaliseren.

Figuur 5 De organisatiestructuur
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6.  Zelfanalyse: 
Onze actuele stijl van leiderschap

Instructie voor managers / leidinggevenden 

•  Herlees het boek; hoofdstuk 8 – De Chief People Officer (blz. 116 – 117) 

 a. De Individuele manager
  De actuele vs de gewenste stijl van leiderschap:
   Omcirkel per vraag de cijfers die het beste bij je passen; zowel bij actuele en 

gewenste stijl
  Vergelijk per vraag jouw scores van de actuele stijl en de gewenste stijl
   Formuleer – indien nodig – adequate maatregelen om jouw stijl van leiderschap 

aan te passen.

 b. Het Management Team
   Vergelijk per vraag jouw scores van de actuele stijl en de gewenste stijl met de 

collega-managers
   Ontdek afwijkingen en overeenkomsten in de leiderschapsstijl van de 

verschillende managers
   Probeer elkaar te begrijpen wat de redenen zijn voor het toepassen van een 

bepaalde stijl van leiderschap

•  Formuleer – indien nodig – adequate maatregelen om de  leiderschapsstijl van het 
team aan te passen.
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De stijl van leiderschap
Beschrijving past bij de actuele situatie
               

Helemaal eens       >       >       >       Helemaal oneens

1. Vakmanschap staat bij ons centraal                                                   
5               4               3               2               1

  

2. Hiërarchie stelt bij ons niet zo veel voor
5               4               3               2               1

3. De dominante leiderschapsstijl is top-down
5               4               3               2               1

4. Professionals en teams van professionals zijn zelfsturend
5               4               3               2               1

5. Meetbare doelstellingen spelen bij ons een belangrijke rol
5               4               3               2               1

6. Wij werken met targets en daar wordt je op afgerekend
5               4               3               2               1

7. De klanten zijn uiteindelijke belangrijker dan de medewerkers
5               4               3               2               1

8. Bij ons gaan we uit van vertrouwen, afspraak=afspraak
5               4               3               2               1

9. Planning-, control- en beheerssystemen zijn ondergeschikt
5               4               3               2               1

                                             
10. Wij werken hier zeer prestatiegericht                                                                                                                                

5               4               3               2               1
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11.  Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoord ondernemen zijn bij ons 
belangrijk

5               4               3               2               1

12. Onze managers sturen meer op korte termijn dan op de lange termijn                                                                       
5               4               3               2               1

13. Wij besteden veel tijd aan consensus
5               4               3               2               1

14. Onze managers moeten verstand hebben van het vak op de vloer
5               4               3               2               1

15. Wie de baas is mag het zeggen (i.p.v. wie het weet mag het zeggen
5               4               3               2               1

16.  Uiteindelijk is de organisatie er voor de mensen, en zijn de mensen er niet voor 
de organisatie 

5               4               3               2               1

17. Wij behandelen iedereen gelijk
5               4               3               2               1

Notities:
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Beschrijving past bij de gewenste situatie               

Helemaal eens       >       >       >       Helemaal oneens

1. Vakmanschap staat bij ons centraal                                                   
5               4               3               2               1

  

2. Hiërarchie stelt bij ons niet zo veel voor
5               4               3               2               1

3. De dominante leiderschapsstijl is top-down
5               4               3               2               1

4. Professionals en teams van professionals zijn zelfsturend
5               4               3               2               1

5. Meetbare doelstellingen spelen bij ons een belangrijke rol
5               4               3               2               1

6. Wij werken met targets en daar wordt je op afgerekend
5               4               3               2               1

7. De klanten zijn uiteindelijke belangrijker dan de medewerkers
5               4               3               2               1

8. Bij ons gaan we uit van vertrouwen, afspraak=afspraak
5               4               3               2               1

9. Planning-, control- en beheerssystemen zijn ondergeschikt
5               4               3               2               1

                                             
10. Wij werken hier zeer prestatiegericht                                                                                                                                

5               4               3               2               1

De stijl van leiderschap 
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11.  Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoord ondernemen zijn bij ons 
belangrijk

5               4               3               2               1

12. Onze managers sturen meer op korte termijn dan op de lange termijn                                                                       
5               4               3               2               1

13. Wij besteden veel tijd aan consensus
5               4               3               2               1

14. Onze managers moeten verstand hebben van het vak op de vloer
5               4               3               2               1

15. Wie de baas is mag het zeggen (i.p.v. wie het weet mag het zeggen
5               4               3               2               1

16.  Uiteindelijk is de organisatie er voor de mensen, en zijn de mensen er niet voor 
de organisatie 

5               4               3               2               1

17. Wij behandelen iedereen gelijk
5               4               3               2               1

Notities:
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Conclusie 
Het is dus duidelijk. Wilt u als manager betrokkenheid van uw medewerkers realiseren, 
dan zult u vertrouwen en veiligheid moeten geven om het vervolgens ook weer terug 
te krijgen. Voorts dient u aandacht te geven om hen als coach te begeleiden in hun 
zakelijke en persoonlijke ontwikkeling. Om in de huid van uw medewerker te kruipen 
zult u empathisch dienen te luisteren, dan pas kunt u samen met uw medewerker de 
analyse maken.

Aanbeveling 
4. Geef vertrouwen en veiligheid aan uw medewerkers en besteedt regelmatig tijd om dit 
vertrouwen te onderhouden. Dat maakt de relatie tussen leidinggevende en medewerker 
effectief.
5. Geef regelmatig aandacht aan uw medewerkers. Aandacht aan hun behoefte en hun 
omstandigheden.
6. Analyse van feiten, observaties en gevoelens is de basis voor persoonlijke ontwikkeling 
van medewerkers.

Suggesties voor de praktijk

• Bespreek het onderwerp vertrouwen bij het begin van de samenwerking
Als u een nieuwe medewerker in uw team krijgt, dan is het goed om elkaars verwachtingen 
te bespreken en afspraken met elkaar te maken en het onderwerp vertrouwen te 
bespreken. Dat ‘sets the scene’ en geeft een goede basis voor een effectieve wederzijdse 
samenwerking.

• Geef wekelijks aandacht aan elkaar
Kom wekelijks bij elkaar om de voortgang van de business te bespreken en voeling te 
houden met de medewerker. Deze aandacht draagt bij aan de medewerkersbetrokkenheid 
en onderhoudt het vertrouwen in elkaar. 

• Werk aan de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers
Maak serieus werk van het ontwikkelen van uw medewerkers. Zij zijn de toekomst van het 
bedrijf. Betrokken medewerkers dragen in hoge mate bij aan de groei en het succes van 
een onderneming. Zorg ervoor dat de geplande ontwikkelingsdialoog ook daadwerkelijk 
doorgaat en niet wordt uitgesteld. Door te werken aan de persoonlijke ontwikkeling 
van de medewerker zal zijn betrokkenheid in zijn werk hoog blijven. Regelmatig uitstel 
van de ontwikkelingsdialoog leidt tot het tegenovergestelde en zal uw medewerker niet 
motiveren. Dus; Just do it! 

Vertrouwen en Veiligheid
Aandacht en Analyse

4.



It all begins with people | Hoofstuk 4. Vertrouwen en Veiligheid – Aandacht en Analyse 28

Figuur 6 Betrokken medewerkers door 
Vertrouwen en Veiligheid en Aandacht en Analyse
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Instructie voor managers / leidinggevenden en medewerkers

a. De vier kernen van vertrouwen
• Herlees het boek; hoofdstuk 4 – Veiligheid en Vertrouwen (blz. 55 – 61) 
• Omcirkel per vraag de cijfers die het beste bij je passen. 
• Tel de omcirkelde cijfers nu op.
•  Scoor je tussen 13 en 16 dan is er sprake van hoog vertrouwen, tussen 9-12 matig 

vertrouwen en 0-8 laag vertrouwen, dat jij wekt bij anderen.

Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed

1.  Integriteit 
Dat je eerlijk bent en de moed hebt om te handelen volgens je eigen waarden.

  4               3               2               1
     
2. Intenties 
Als je motieven blijken uit je gedrag dan groeit vertrouwen. 

 4               3               2               1

3. Capaciteiten 
Vaardigheden en kennis die nodig zijn om resultaten te bereiken.

 4               3               2               1

4. Resultaten 
Als jouw prestaties zijn in lijn met afspraken en verwachtingen, dan groeit het 
vertrouwen. 

 4               3               2               1

Hoog vertrouwen    = 13 – 16 score > 81%
Matig vertrouwen    = 10 – 12 score > 61 – 80 %
Laag vertrouwen    =   0 – 9   score > 60%

Notities:

7. Analyse Vertrouwen en Veiligheid
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b. De dertien gedragingen van vertrouwen
• Omcirkel per vraag de cijfers die het beste bij je passen
• Tel de omcirkelde cijfers nu op
•  Scoor je tussen 42 en 52 dan is er sprake van hoog vertrouwen, tussen 32-41 

matig vertrouwen en 0-31 laag vertrouwen, die bijdragen aan het ontwikkelen en 
onderhouden van vertrouwen.  

    
                                                       
Gedrag 1: Rechtdoorzee zijn 
Wees eerlijk en vertel de waarheid. 

 4               3               2               1

Gedrag 2: Respect tonen 
Laat je betrokkenheid zien en behandel mensen met respect.

 4               3               2               1

Gedrag 3: Transparantie tonen 
Wees open en eerlijk en houd geen informatie achter. 

 4               3               2               1

Gedrag 4: Fouten rechtzetten 
Erken je fouten en maak het weer goed. 

 4               3               2               1

Gedrag 5: Loyaliteit tonen 
Wees trouw naar elkaar onder alle omstandigheden                  

 4               3               2               1

Gedrag 6: Resultaten boeken 
Vertrouwen wordt bevestigd door groeit door resultaten.

 4               3               2               1

Gedrag 7: Jezelf verbeteren 
Ontwikkel jezelf, werk aan een leven lang leren, jezelf voortdurend verbeteren. 

 4               3               2               1
     
Gedrag 8: De realiteit onder ogen zien 
Heb de moed om de waarheid onder ogen te zien, steek je hoofd niet in het zand. 

 4               3               2               1

Gedrag 9: Duidelijkheid scheppen over verwachtingen 
Spreek verwachtingen uit en verifieer of de ander hetzelfde beeld heeft als jij.          

 4               3               2               1

Gedrag 10: Verantwoording afleggen 
Neem verantwoordelijkheid voor resultaten en jouw denken en handelen.

 4               3               2               1

Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed
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Gedrag 11: Eerst luisteren 
Luister eerst en denk na voordat je spreekt. 

 4               3               2               1

Gedrag 12: Toezeggingen nakomen 
Doe wat je zegt. 

 4               3               2               1

Gedrag 13: Vertrouwen uitdragen
Schenk vertrouwen onvoorwaardelijk, maar wees niet naïef. 

 4               3               2               1

Hoog vertrouwen = 42 – 52 score  > 81%
Matig vertrouwen = 32 – 41 score > 61% - 80%
Laag vertrouwen = 0 – 31   score < 60%
  

Notities:
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8. Aandacht en Analyse

Instructie voor managers / leidinggevenden en medewerkers

•  Geef jij als manager genoeg aandacht aan jouw medewerkers? Dat is kernvraag 
in het ontwikkelen van een effectieve werkrelatie met medewerkers. We kunnen 
aandacht analyseren door een aantal Gallup-medewerkersbetrokkenheid vragen 
te beantwoorden (zie: boek bijlage 3) en in combinatie met het evalueren van het 
gedrag van de manager naar zijn/haar medewerkers; de zogenaamde Pepper self-
evaluation questions (zie: boek blz.91)

• Omcirkel per vraag de cijfers die het beste bij je passen
• Tel de omcirkelde cijfers nu op
•  Scoor je tussen 48 en 60 dan is er sprake van een hoog niveau van aandacht, 

tussen 32-47 een matig niveau van aandacht en 0-31 een laag niveau van 
aandacht, die bijdragen aan het ontwikkelen en onderhouden van vertrouwen.        

•  Analyseer jouw scores van de aandacht voor jouw medewerkers. 
•  Bespreek deze zelfanalyse open met jouw medewerkers, vraag hen feedback en 

overweeg aanpassing van jouw gedrag naar jouw medewerkers om hen adequate 
aandacht te geven.                                              

a. Gallup – Engagement

I. Verwachting - Primaire behoeften van mijn medewerkers
1.  Ik informeer mijn medewerkers wat van hen wordt verwacht in hun werk.                             

 4               3               2               1
  
II. Talenten - Mijn persoonlijke bijdrage aan mijn medewerkers
2.  Ik stel iedere dag mijn medewerkers in de gelegenheid in hun werk te doen waar 
zij goed in zijn.                            

 4               3               2               1
 
3.  In de laatste week, heb ik erkenning en waardering gegeven aan mijn medewerkers 
voor wat zij goed doen in hun werk.                            

 4               3               2               1

4.  Als leidinggevende heb ik zorg voor mijn medewerkers als persoon.                        
 4               3               2               1

 
5. Als leidinggevende stimuleer ik de persoonlijke en zakelijke ontwikkeling van mijn 
medewerkers.                             

 4               3               2               1

Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed
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III. Verbinding - Samenwerking in mijn team en in de organisatie
6. Als leidinggevende zorg ik ervoor dat de mening van mijn medewerkers ertoe doet.                             

 4               3               2               1

7. Ik zorg dat de missie en visie van onze organisatie door mijn medewerkers als 
belangrijk in hun baan wordt ervaren.                            

 4               3               2               1
 

IV. Groei – Mijn bijdrage aan de behoefte tot leren, ontwikkeling en 
groei van mijn medewerkers
8. In de laatste zes maanden heb ik met mijn medewerkers gesproken over hun 
ontwikkeling en vooruitgang.                              

 4               3               2               1

9. In het laatste jaar heb ik mijn medewerkers de gelegenheid gegeven te leren en te 
groeien.                             

 4               3               2               1

b. John Pepper – Selfevaluation Questions

10. Do my employees feel trusted and valued as individuals?
 4               3               2               1

12. Am I honest with those who report directly to me about where they stand, what 
tey’re doing well, and what they need to do better?

 4               3               2               1

13. Do I genuinely care about the development of each of my employees’ careers? 
 4               3               2               1

14. How am I communicating that message of caring?
 4               3               2               1

15. Am I actively involved in helping each employees learn and grow?
 4               3               2               1

Hoog niveau van aandacht = 48 – 60  score   > 81%
Matig niveau van aandacht = 36 – 47  score  > 61% - 80%
Laag niveau van aandacht = 0 – 35    score  < 60%

Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed
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Conclusie 
Zakelijke zingeving is van belang om koers en richting in de business én in het leven te 
vinden. Organisaties met actief gebruik van hun missie-visie-kernwaarden zullen meer 
betrokkenheid bij medewerkers zien, mits deze missie-visie-kernwaarden gedragen 
worden door alle medewerkers in de organisatie. Naast de persoonlijke aandacht voor 
de medewerkers in een bedrijf is het meten van de invloed van de kernwaarden in de 
hele organisatie, en dus ook bij de medewerkers, belangrijk om ze inzichtelijk te maken. 
Zo kun je, op basis van de lessen, de relevante interventies managen.

Aanbeveling 
7. Missie en visie geven richting aan de medewerkers in een organisatie, mits deze 
gevoeld, beleefd en gedragen worden door álle medewerkers. Het ontwikkelen van een 
missie en visie is geen top-down activiteit, maar dient te gebeuren met inbreng van alle 
medewerkers.
8. Effectief gedrag ontstaat door de betekenis van kernwaarden te associëren, dat wil 
zeggen: door ze een betekenis te geven die door alle medewerkers begrepen wordt. Deze 
associaties vertalen in concrete gedragingen geeft richting aan het dagelijkse denken en 
handelen van de medewerkers in deze organisatie. 

Suggesties voor de praktijk

• Creëer draagkracht van kernwaarden bij alle medewerkers
VeleVeel ondernemingen hebben een missie, een visie en kernwaarden geformuleerd… 
door de directie of het management. Top-down! Deze ‘informatie’ wordt dan in een grote 
meeting aan de medewerkers gecommuniceerd en vervolgens gebeurt er niet veel meer 
mee. Dat komt omdat de medewerkers niet betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen 
van die missie, de visie en kernwaarden. Het is onze aanbeveling dat nu juist wel te 
doen, en wel door het nemen van vier eenvoudige stappen:

1.  Ontwikkeling van missie en visie: de directie en/of het mananagement formuleert 
een  voorstel voor de missie en de visie.

2.  Input missie en visie: alle medewerkers geven input op deze missie en visie en op 
basis van deze input worden de missie en visie herschreven.

3.  Kernwaarden en associaties: kernwaarden zijn de waarden van alle medewerkers 
van een bedrijf, van hoog tot laag. Wij adviseren sessies te organiseren, waarin 
met behulp van waardenkaarten de kernwaarden worden geselecteerd. Vervolgens 
worden de geselecteerde kernwaarden door alle medewerkers geassocieerd, dat wil 
zeggen: zij geven ieder hun betekenis aan deze kernwaarden. De meest voorkomende 
betekenissen worden op basis van deze associaties geselecteerd.

4.  Kernwaarden en gedragingen: vervolgens worden de geselecteerde kernwaarden 
in gedragingen uitgedrukt en worden de meest voorkomende gedragingen per 
kernwaarde geselecteerd.

Zakelijke zingeving 
Missie – Visie – Kernwaarden – Gedrag

5.
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Door het proces van deze vier stappen te volgen, heeft iedere medewerker kunnen 
‘meepraten’ over de missie, visie en kernwaarden. Daardoor zal er draagkracht zijn in 
de hele organisatie en weet iedereen, van hoog tot laag: 1) waar we van zijn (missie), 
2) waar we naar toe gaan (visie) en 3) hoe we ons gedragen (kernwaarden). 

• Borg de kernwaarden in het dagelijkse werk
Om de kernwaarden in de dagelijkse praktijk te laten leven, worden deze voorgeleefd door 
het voorbeeldgedrag van de CEO en zijn managers. In de periodieke ontwikkelingsdialoog 
wordt, naast de businessresultaten en de vaardigheden, het gedrag van de medewerker 
geanalyseerd. Door het opnemen van het gedrag in de zelfanalyse van de medewerkers 
zal de borging van de kernwaarden tot stand komen en worden onderhouden.

• Meet het gebruik van kernwaarden bij alle medewerkers
De effectiviteit van kernwaarden kan ook worden gemeten door een JANUS-analyse te 
maken van de overeenkomst tussen de gewenste gecommuniceerde en daadwerkelijke 
identiteit. Als de drie indicatoren overeenkomen, handelt de onderneming congruent met 
haar kernwaarden. Indien de indicatoren substantieel afwijken, dan dienen corrigerende 
maatrgelen te worden genomen.

Analyse
  9.     Missie – Visie – Kernwaarden – Gedrag
10.     Zelfanalyse: Kernwaarden & Gedragingen
11.     Kernwaarden – Selectielijst
12.     Kernwaarden – Voorbeelden effectieve gedragingen

Figuur 7 Missie – Visie – Kernwaarden
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Instructie voor de bedrijfsleiding

•  Herlees het boek; hoofdstuk 5 – Zakelijke zingeving: Missie – Visie – Kernwaarden - 
Gedragingen (blz. 65 – 72) 

I. Missie: Wat is ons bestaansrecht?
Voor de ontwikkeling van een missie kunnen de onderstaande vragen worden gebruikt. 
Het idee is om het verhaal van het bedrijf in - bij voorkeur - één zin weg te schrijven.  
Eén simpele zin communiceert én beklijft beter dan een lang en warrig verhaal. 
Een tip: gebruik eenvoudige woorden. 
• Wat is het bestaansrecht van ons bedrijf?
• Waar komen wij iedere dag ons bed voor uit?
• Voor wie bestaan wij?
• Wat is onze kernactiviteit? 
• Waarmee houden wij ons dagelijks bezig?
• Hoe willen wij worden gezien?
• Wat is onze identiteit?
• Welke behoefte van onze klanten willen wij vervullen?
• Waarin geloven wij?
• Wat is de - unieke - bijdrage van ons bedrijf aan de samenleving?
• Hoe verhoudt deze unieke bijdrage zich tot de missie van concurrerende bedrijven?

Kernwoorden - Als de antwoorden op deze vragen zijn geformuleerd, dan bestudeer je 
deze en bepaal je de woorden die het meest aanspreken. Dat zijn die woorden die het 
verhaal het best kunnen beschrijven. Zet ze op een rijtje en kijk naar het verband tussen 
deze kernwoorden.

Eén duidelijke zin - Nu is het tijd om van deze kernwoorden één logische zin te schrijven. 
Bekijk voor het schrijven nog eens de missie-vragen om te bepalen welke onderwerpen 
in deze zin worden beschreven. Zet deze onderwerpen in een logisch verband en ‘vul 
deze in’ met de kernwoorden. Verbind vervolgens deze woorden tot een duidelijke zin. 
Nu heb je de eerste versie van de missie van de organisatie geschreven. Gefeliciteerd! 
Slaap er nog eens een nachtje over en herschrijf de missie tot deze goed voelt

Mijn missie:

II. Visie - Wat is het toekomstbeeld van de organisatie? 
Daar waar het in de missie gaat over het bestaansrecht van de organisatie, gaat het in 
de visie over de manifestatie: het realiseren van de missie. 
Een visie is het beeld of de verwachting die de organisatie heeft van de toekomst. Het 
gaat om het formuleren van de droom die de organisatie wil realiseren. 

9. Missie – Visie – Kernwaarden - Gedrag
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Voor de ontwikkeling van een visie kunnen de volgende vragen worden gebruikt:
• Wat is het te realiseren toekomstbeeld?
Dat kan abstract zijn, maar ook concreet.
• Hoe wordt de missie uitgevoerd, tot leven gebracht? 
• Wat zijn onze langetermijnambities? 
• Waar willen we op langere termijn staan?
• Wat willen we bereiken?
• Wat is onze ambitie?

Het is behulpzaam om bij de beantwoording van de visie-vragen ook stil te staan de 
volgende ontwerpen:
• Welke trends en ontwikkelingen zijn van belang?
•  Hoe ontwikkelen onze markt/branche/sector en afnemers-groepen zich naar de 

toekomst toe?
•  Welke veranderingen zien wij in de behoeften, wensen en gedragingen van onze 

klanten? 
• Wie zijn dan de klanten en hoe doe je daar zaken mee?
• Tip: visualiseer het gewenste toekomstbeeld. Hoe ziet dat eruit?

Kernwoorden – Net als bij het formuleren van de missie bestudeer je  ook weer deze 
antwoorden. Bepaal dan de kernwoorden die het meest aanspreken. Zet ze op een rijtje 
en kijk naar het verband tussen deze woorden.

Eén duidelijke zin – Volg nu voor de visie hetzelfde proces, dat ook is gebruikt bij het 
schrijven van de missie. Nadat de visie-zin is geschreven, kijk dan of deze ‘klopt’ met 
de missie, dat wil zeggen of de visie en de missie op elkaar aansluiten. Corrigeer indien 
gewenst.  Slaap er een nachtje over en herschrijf de visie totdat deze ‘goed voelt.’ 

Tenslotte nog een tip voor het schrijven van de visie. Gebruik het hulpmiddel van AMORE 
om de eerste versie te evalueren.

A = Ambitieus. Daag de organisatie uit!
M = Motiverend. Genereert betrokkenheid van de medewerkers
O = Onderscheidend. Ten opzichte van andere bedrijven of andere organisaties
R = Relevant. Ertoe doen, betekenis hebben
E = Echt. Niet voor de bühne, maar gedragen door de medewerkers

Mijn visie:

III. Kernwaarden - Waarvoor staan wij en waarin geloven wij? Wat vinden wij 
belangrijk? 
Kernwaarden gaan over waarden en overtuigingen; die alle medewerkers in het bedrijf 
belangrijk vinden. De kernwaarden vormen het ethisch kompas van het bedrijf en vormen 
de kern van de bedrijfscultuur van de organisatie. 
De kernwaarden geven kort en krachtig de manier aan waarop de organisatie de 
dingen doet. Met andere woorden: zij geven richting aan het dagelijkse gedrag van alle 
medewerkers in alle geledingen van de organisatie; zij gelden voor iedereen die in het 
bedrijf werkzaam zijn. 
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Denk na over de volgende vragen:
• Wat vinden wij belangrijk? 
• Waarvoor staan we, wat zijn onze principes?
• Waarin geloven we, wat is ons ideaal?
• Wat vinden we belangrijk?
• Wat verbindt ons en wie willen we zijn?
• Hoe willen wij ons gedragen? 

Kortom: kernwaarden zijn waarden en overtuigingen die heel belangrijk zijn en centraal 
staan in het handelen van de mensen binnen het bedrijf. Ze dienen dan ook voor iedereen 
in het bedrijf duidelijk omschreven te zijn, zodat iedereen weet wat ze betekenen.
 
Het identificeren van kernwaarden - We kunnen de kernwaarden bepalen door een 
selectie te maken van de meest belangrijke waarden van het bedrijf (zie: 11 - Selectielijst 
Kernwaarden). Dit is niet voorbehouden aan de directie of het managementteam, 
maar dient te worden ontwikkeld met inbreng van iedere werknemer. Dan pas zijn 
de kernwaarden van alle medewerkers en dan pas krijgen ze draagkracht. Als de 
kernwaarden zijn bepaald, controleer dan of ze passen bij de missie en de visie. Vormen 
missie, visie en kernwaarden een consistent geheel?

IV. Associaties 
Als de kernwaarden zijn bepaald kunnen deze in associaties – betekenissen – worden 
uitgedrukt, zodat iedereen in het bedrijf precies begrijpt waar deze kernwaarden voor 
staan. 

Mijn kernwaarden – Mijn associaties
1. Kernwaarde:
     Associaties: 
2. Kernwaarde:
     Associaties:
3. Kernwaarde:
    Associaties:
4. Kernwaarde:
    Associaties:
5. Kernwaarde:
    Associaties:
6. Kernwaarde:
    Associaties:

V. Gedragingen
Vervolgens worden deze associaties uitgedrukt in concrete gedragingen, die richting 
geven aan de uitvoering van de dagelijkse activiteiten. De associaties vormen dus de 
brug van de kernwaarden naar de gedragingen. Deze gedragingen dienen nu onderdeel 
ter zijn van het dagelijkse bestaan alle medewerkers – van hoog tot laag – in het bedrijf.
Ter inspiratie kun je voorbeelden van gedragingen vinden in 12 - Kernwaarden: 
Voorbeeld effectieve gedragingen. Daarnaast zijn de gedragingen ook onderdeel van 
de zelfanalyse van alle medewerkers zodat de kernwaarden permanent zijn geborgd in 
de organisatie. (Zie: 10 - Zelfanalyse: Kernwaarden & Gedragingen en 22 - Persoonlijk 
Ontwikkelingsplan)



VI. Het meten van kernwaarden
Herlees pagina 72 – 78 in het boek voor het begrip voor en het nut van het meten van 
kernwaarden door middel van de JANUS methode.
JANUS onderscheidt:
- Daadwerkelijke identiteit (Actual)
- Gewenste identiteit (Desired)
- Gecommniceerde identiteit (Communicated)
 

Figuur 9 ACID Model van Prof Balmer
Gewenste, daadwerkelijke en gecommuniceerde identiteit

Voor meer informatie over de JANUS Methode kun je contact opnemen met Stephan 
Ummelen: 
E-mail Stephan@waardengedreven.nl 
Mobiel: 06 – 24 24 41 97

I

A

C D

Ideal

Communicated Desired

Actual
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10.  Zelfanalyse:  
Kernwaarden & Gedragingen

Naam:                                                       

 Sterk punt  •  Goed  •  Kan Beter punt                                                                                                                                           

1. Kernwaarde
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
       
2. Kernwaarde                                                              
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
       
3. Kernwaarde
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
       
4. Kernwaarde
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
       
5. Kernwaarde                                                              
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
       
6. Kernwaarde
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
- Gedraging       ––––––       ––––––       ––––––
 

      
Top-3 Sterke punten    Top-3 Kan Beter punten
1.        1.
2.        2.
3.        3.
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11. Kernwaarden – Selectielijst

Aandacht Loyaliteit Tolerantie

Authenticiteit Moed Traditie

Betrouwbaarheid Onafhankelijkheid Trouw

Bezit Ondernemerschap Verantwoordelijkheid

Competitie Ontspanning Vertrouwen

Democratie Ontwikkeling Vrede

Dienstbaarheid Openheid Vriendelijkheid

Discipline Oprechtheid Vriendschap

Diversiteit Passie Vrijheid   

Duurzaamheid Plezier Waarheid 

Eenvoud Professionaliteit Zelfstandigheid

Eerlijkheid Rationaliteit Zekerheid

Effectiviteit Rechtvaardigheid           

Efficiëntie Religie Uw kernwaarden

Empathie Respect ______________

Familie Rust ______________ 

Gelijkheid Samenwerking ______________

Geluk Schoonheid ______________

Gezondheid Solidariteit ______________

Hulpvaardigheid Speelsheid ______________

Humor Spiritualiteit ______________

Innerlijke vrede Spontaniteit ______________   

Integriteit Stilte ______________ 

Liefde Succes ______________
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12.  Kernwaarden:  
Voorbeeld effectieve gedragingen

1. Bij tegenslag, houd ik vol totdat er betere omstandigheden zijn. 

2.   Als wordt verteld dat ik moet verbeteren, luister ik naar het commentaar en er wat 

mee te doen in mijn dagelijkse werk.                                          

3.  Ik begin aan projecten met een duidelijk beeld van wat ik wil bereiken.    

4.  Ik zet realistische doelen in mijn werk.                                                       

5.  Ik stel een duidelijke koersvast voor het werk dat ik doe.                                                       

6.  Ik hou me bezig met zaken die goede resultaten opleveren.                                                          

7.  Ik kijk vooruit en ben voorbereid op het oplossen van problemen. 

8.  Ik maak effectief gebruik van mijn tijd.                                                    

9.  Ik evalueer regelmatig de voortgang van werk.                                         

10. Ik realiseer de doelstellingen in mijn werk.                                                         

11. Bij verschil van mening werk ik hard om een oplossing te vinden.

12.  Als een beslissing is genomen die afwijkt van mijn mening, dan ondersteun ik toch 

deze beslissing.

13. Ik doe mijn uiterste best om samen te werken met alle leden van het team.                                             

14. In geval dat nodig is, ben ik in staat om ‘nee’ te zeggen.                                                                                                     

15.  Ik sta voor mijn zaak bij moeilijke situaties in plaats van deze situaties te 

vermijden.                                                       

16. Ik ben niet bang om mijn mening te geven tijdens discussies.                                                     

17. Ik wil de mening van anderen begrijpen.

18. Ik begrijp de gevoelens van anderen, net als hun woorden.                                                   

19. Ik denk na over wat anderen zeggen voordat ik een probleem echt begrijp.          

20. Ik stimuleer ideeën van anderen.                                                       

21.  Ik ben in staat om effectief te werken met anderen die een ander perspectief of 

een andere mening hebben.
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22. Ik waardeer andere meningen en inzichten.

23. Ik vraag nadrukkelijk naar de meningen van anderen.                                                   

24. Ik bevorder de samenwerking en de sfeer in een team.      

25. Ik let op mijn gezondheid en conditie.                                                      

26. Ik blijf kalm tijdens heftige momenten (bv. tijdens conflict of druk).                                                    

27. Mijn vakkennis is up-to-date.

28. Ik ben technisch en professioneel bekwaam.

29. Ik onderhoud mijn kennis in mijn vakgebied.

30.  Ik zorg voor de balans tussen werk en ontspanning (familie, recreatie, hobby’s, 

etc.).

31. Ik zorg voor hoge kwaliteit producten en/of diensten.                                                     

32. Ik doe er alles aan om klanten tevreden te maken.

33. Ik handel integer in mijn omgang met anderen.                                                    

34. Ik ben eerlijk in mijn omgang met anderen.                                                     

35. Ik doe zelf wat ik van anderen vraag.                                          

36. Ik maak mijn beloften waar.                                                                                                         

37. Ik communiceer duidelijk aan anderen wat ik van hen verwacht.

38. Ik geef feedback aan anderen op een behulpzame en overwogen manier.

39. In mijn handelen heb ik een respect voor anderen.                                                       

40. Ik behandel mensen consequent, onafhankelijk van hun positie.

41. Ik ben open en direct met de mensen waarmee ik werk.

42. Ik ben bereid om mijn fouten toe te geven.                                                     

43. Ik ben bereid mijn verontschuldigingen aan te bieden, wanneer dat passend is.

44. Ik hou van opdrachten die mijn capaciteiten op de proef stellen.                                                

45. Ik ontplooi en ontwikkel mijn talenten.

46. Ik heb vertrouwen dat anderen een goede ‘job’ kunnen doen.
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Conclusie 
Deze bovenstaande methode van persoonlijke ontwikkeling is gebaseerd op zelfanalyse 
en bewustwording door de medewerker en empathisch vermogen van de leidinggevende 
c.q. mentor. Het doel is gezamenlijk, door dialoog, business projecten te formuleren 
op basis van de sterke punten en persoonlijke trainingsdoelen voor het ontwikkelen 
van de kan-beter punten. Dit halfjaarlijkse proces levert twee business projecten en 
twee trainingsdoelen per jaar per medewerker, waardoor alle medewerkers van een 
organisatie continu werken aan hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Bedrijven 
die deze methodiek volgen hanteren, zijn dus continu in ontwikkeling.

Aanbeveling 
9.  Zelfanalyse van businessresultaten, gedrag en zakelijke vaardigheden is de basis voor 
zelfbewustzijn en zelfinzicht en is onderwerp van gesprek in de ontwikkelingsdialoog.
10. Vervang het traditionele functioneringsgesprek voor een ontwikkelingsdialoog en 
leer de gedachten, gevoelens en ambities van uw medewerker te begrijpen. Dat is een 
goede basis voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
11. Het persoonlijk ontwikkelingsplan bestaat uit zakelijke en persoonlijke doelstellingen, 
gebaseerd op sterke- en kan beter-punten en wordt tweemaal per jaar uitgevoerd.

Suggesties voor de praktijk

• Creëer zelfbewustzijn van de medewerker door zelfanalyse
Door zelfanalyse zal de medewerker zijn zelfbewustzijn verhogen, waardoor hij/zij 
gemotiveerd wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan te ontwikkelen én uit te voeren.
 
• Wees begripvol als leidinggevende c.q. mentor
Na zorgvuldige bestudering door de mentor van de zelfanalyse van de medewerker 
stelt de mentor eerst begripsvragen aan de medewerker, waardoor de mentor inzicht 
in de belevingswereld en de ambities van de medewerker krijgt. Op basis van deze 
dialoog is het niet moeilijk om een ontwikkelingsplan met businessprojecten en 
trainingsdoelstellingen op te stellen, waarover beiden het eens zijn.

• Reflecteer als leidinggevende ook op het eigen functioneren
De leidinggevende doet er goed aan het einde van de ontwikkelingsdialoog een 
zelfreflectievraag aan de medewerker te stellen: ‘Wat had ik beter kunnen doen of 
kunnen nalaten om jou beter te laten functioneren?’ Het leereffect van deze vraag is 
groot: Het geeft de leidinggevende handvatten om zelf nog dienstbaarder te zijn naar 
te medewerker en door deze vraag stelt hij zich kwetsbaar op naar de medewerker, 
hetgeen goed is voor het onderling vertrouwen.  

Persoonlijke zingeving  
Zelfanalyse – Ontwikkelingsdialoog

6.
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• Follow-up is the name of the game
Zonder korte maandelijkse follow-up gesprekken zal een POP vaak niet werken. 
Discipline is vereist om deze maandelijkse updates te plannen en uit te voeren. Een 
kwestie van aandacht geven aan de medewerker, waardoor zijn betrokkenheid in zijn 
werk gestimuleerd wordt.

Analyse

a. Persoonlijke zingeving
13. Zelfanalyse: Wie ben ik? – Persoonlijkheid
14. Zelfanalyse: Wat wil ik? – Motivaties/Drijfveren. 
15. Zelfanalyse: Wat kan ik? – Talenten
16. Het schrijven van een persoonlijke mission statement

b. Zelfanalyse en Ontwikkelingsdialoog
17. Zelfanalyse: Kernwaarden & Gedragingen
18. Kernkwaliteiten – Valkuilen – Uitdagingen – Allergieën
19. Zelfanalyse: Kernkwadranten
20. Zelfanalyse: De 4 Zakelijke Vaardigheden – Leidinggevenden
21. Zelfanalyse: De 4 Zakelijke Vaardigheden – Medewerkers
22. Persoonlijk Ontwikkelingsplan
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a. Persoonlijke zingeving
• Herlees in het boek hoofdstuk 6, blz. 84 - 90 Persoonlijke zingeving;
•  Het schrijven van een persoonlijk missie statement, NU en Dan Model en bewustwording 

van persoonlijkheid, talenten en drijfveren.
•  Om tot een persoonlijke missie statement (16) te komen zijn de volgende zelfanalyses 

nodig: 
  Wie ben ik? – Persoonlijkheid (13), 

  Wat wil ik? – Motivaties/Drijfveren (14)   

  Wat kan ik? – Talenten (15)

• Geef per vraag de score aan die het best bij je past
• Zet nu alle 4-scores op een rijtje en beoordeel deze nogmaals met 6, 5 of 4.
• Noteer nu jouw vijf-tien ‘beste’ scores, dit zijn dan jouw belangrijkste:

  Persoonlijke eigenschappen (wie ben ik?)

  Drijfveren (wat wil ik?)  

  Talenten (wat kan ik?)

•  Je hebt nu geanalyseerd wie je bent, wat je kunt en wat je wilt; je hebt zelfbewustzijn 
gecreëerd over wie je bent als mens

•  De volgende stap is nu om een persoonlijk mission statement te schrijven mede op 
basis van jouw persoonlijke eigenschappen, drijfveren en talenten (16)
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

1.  Ambitie 4 3 2 1

Ik wil graag carrière maken, hogerop komen, meer bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden krijgen.
  
2.  Altruïsme                             4 3 2 1

Ik heb altijd veel over voor anderen; de belangen van anderen stel ik boeven mijn 
eigen belang; ik ontzie anderen zo veel mogelijk.

3.  Afstandelijkheid                 4 3 2 1

Ik neem steeds een gereserveerde houding aan; ik word niet snel familiair; ik bewaar 
graag afstand tot anderen.

4.  Artistieke aanleg                4 3 2 1

Ik ben gevoelig voor kunst en cultuur en heb een meer dan gewone geschiktheid voor 
kunstuitingen en kunstvaardigheid.

5.  Assertiviteit                         4 3 2 1

Ik vind dat ik goed voor mezelf kan opkomen; ten opzichte van anderen weet ik mij te 
verdedigen en te handhaven.

6.  Autoriteit                             4 3 2 1

Ik straal persoonlijk overwicht uit; ik word vaak gezien als raadgever en deskundige.

7.  Bedachtzaam                      4 3 2 1

Ik weeg de zaken zorgvuldig af; eerst nadenken en dan pas doen; niet direct reageren.

8.  Behulpzaam                        4 3 2 1

Ik ben bereid om de helpende hand te bieden en anderen ter zijde te staan; ik ben 
graag andere mensen van dienst.

13. Zelfanalyse: Wie ben ik?
    Persoonlijke eigenschappen
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

9. Betrouwbaar                       4 3 2 1

Ik houd mij aan de afspraken; ik houd mij aan de regels; ik houd mijn beloften.

10.Bescheiden                        4 3 2 1

Ik treed niet graag op de voorgrond; eigen meningen en ideeën zal ik niet snel naar 
voren brengen.
  
11.Conformiteit 4 3 2 1

Ik doe wat algemeen aanvaard wordt; ik houd mij aan de voorschriften, regels. 
Normen. 

12.Contactueel sterk                          4 3 2 1

Ik kan gemakkelijk contacten leggen en onderhouden; ik ga graag en makkelijk met 
andere mensen om, ook als het vreemden voor mij zijn.

13.Creatief                                          4 3 2 1

Ik ben goed in het bedenken van nieuwe en oorspronkelijke oplossingen voor zich 
voordoende problemen.

14.Diplomatie 4 3 2 1

Ik ben behendig in het omgaan met anderen; weet anderen in hun waarde te laten; ik 
kan andere mensen bespelen zonder hen op de tenen te trappen.

15.Doelgerichtheid 4 3 2 1

Ik werk graan naar een duidelijk doel; en aarzel niet steeds of datgene waarnaar 
gestreefd wordt wel goed is.

16.Dominant 4 3 2 1

Ik heb overwicht op anderen; trek de aandacht graag b=naar mij toe; ik sta graag in 
het middelpunt van de belangstelling.

17.Doorzettingsvermogen 4 3 2 1

Ik maak graag af waaraan begonnen is; ik wil iets absoluut tot een goed einde 
brengen, ook als dit veel moeite, tijd en inspanning kost.
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

18.Dynamische instelling 4 3 2 1

Ik wil steeds bezig zijn, steeds prestaties leveren; ik erger me aan anderen die niet zo 
hard werken; mijn tempo ligt vaak hoog.
  
19.Eerlijk                                  4 3 2 1

Ik houd niet van leugen en bedrog; ik ben altijd oprecht en deugdzaam.

20.Emotionaliteit 4 3 2 1

Ik reageer vaak gevoelig op gebeurtenissen of afspraken; ik vertoon snel opgewonden 
reacties; ‘Jantje lacht en Jantje huilt’.

21.Empatisch 4 3 2 1

Ik heb begrip voor gevoelens en reacties van anderen en wil daar ook graag rekening 
mee houden.

22.Enthousiasme                        4 3 2 1

Warmlopen voor iets en dat ook uitstralen.

23.Evenwicht                               4 3 2 1

Ik ben niet gauw van mijn stuk te krijgen.

16.Dominant 4 3 2 1

Ik heb overwicht op anderen; trek de aandacht graag b=naar mij toe; ik sta graag in 
het middelpunt van de belangstelling.

24.Excentriek zijn                        4 3 2 1

Ik heb de neiging om mij opvallend en afwijkend te gedragen; ik ben graag een 
buitenbeentje.

25.Fanatiek 4 3 2 1

Met een wel grote inzet voor iets ijveren; onverdraagzaam zijn ten opzichte van 
anderen die een andere mening hebben.
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

26.Flegmatiek                               4 3 2 1

Het aandoenlijk en nuchter benaderen van gebeurtenissen en personen; 
onverstoorbaar blijven, rustig afwachten wat gaat komen.
  
27.Flexibiliteit 4 3 2 1

Ik kan makkelijk aan andere mensen of situaties aanpassen; nu eens dit, dan weer 
dat; buigzaam, soepel.

28.Geduld                                       4 3 2 1

Ik heb een kalme en bedaarde volharding in het wachten op iets of in het volbrengen 
van een langdurige min of meer onaangename taak.

29.Gevoelsmatig                           4 3 2 1

Ik reageer vaak erg gevoelig op meningen en uitspraken van anderen; ik trek mij 
dingen sterk aan, kan moeilijk iets van me afzetten.

30.Gevoel voor verhoudingen 4 3 2 1

Ik kan de onderlinge betrekking tussen mensen goed aanvoelen en daar in de omgang 
met hen ook rekening mee houden.

31.Gevoel voor humor 4 3 2 1

Ik heb oog en gevoel voor vrolijk makende tegenstrijdigheden tussen het voorkomen en 
de bedoeling of betekenis van zaken en gebeurtenissen; ik heb de neiging het vrolijke 
in gebeurtenissen te doen uitkomen.

32.Gewetensvol                             4 3 2 1

Bij het uitoefenen van een functie of taak let ik er steeds op dar sociale en ethische 
normen worden gehandhaafd.

33.Herinneringsvermogen 4 3 2 1

Ik kan mij zaken, feiten en gebeurtenissen uit het verleden goed voor de geest halen 
zonder het allemaal op te moeten zoeken.

34.Idealisme 4 3 2 1

Ik streef graag naar iets wat als het hoogst en beste wordt gezien; ik geloof in idealen.
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

35.Impulsief 4 3 2 1

Ik ben geneigd om direct te reageren; ik geef meteen over alles mijn mening.

36.Incasseringsvermogen 4 3 2 1

Ik ben goed in staat om tegenslagen te verwerken.

37.Individualisme 4 3 2 1

Voor alles wil ik mijn persoonlijke onafhankelijkheid bewaren; ik heb aan mijzelf 
genoeg.

38.Inlevingsvermogen                  4 3 2 1

Ik kan mij geheel en al met mijn gedachten in iets of iemand (iemands 
omstandigheden) verplaatsen.

39.Introvert                                    4 3 2 1

Ik geef er de voorkeur aan om alleen te zijn; ik heb de neiging verlegenheid te tonen.

40.Joviaal 4 3 2 1

Ik geef er graag blijk van rond en gul te zijn in optreden en omgang.

41.Loyaliteit                                    4 3 2 1

Ik stel mij loyaal op ten opzichte van de leiding; ook als bepaalde besluiten niet 
gewaardeerd worden.

42.Goed kunnen luisteren 4 3 2 1

Ik kan met aandacht ingesteld zijn op wat anderen zeggen of vertellen; ik begrijp dan 
ook wat ze eigenlijk willen zeggen, maar niet vertellen.

43.Mensenkennis                          4 3 2 1

Ik heb een goed inzicht in karaktereigenschappen van andere mensen.
  
44.Nauwkeurigheid 4 3 2 1

Mijn eigen werkzaamheden verricht ik met zorg en aandacht; ik werk systematisch en 
precies.
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

45.Objectiviteit                               4 3 2 1

Ik laat mij niet beïnvloeden door gevoelens, maar bepaal mij tot de feiten en laat mij 
alleen door feiten leiden.

46.Onafhankelijk                            4 3 2 1

Ik laat mij vooral leiden door eigen inzicht en overtuiging.

47.Onbezorgd 4 3 2 1

Ik ga onbekommerd en zorgeloos door het leven; neem de dingen zoals ze zijn; ik 
maak me niet druk.

48.Onderhandelen 4 3 2 1

Ik kan op een zakelijk goede manier met anderen overleggen.

49.Opportunisme                          4 3 2 1

Ik laat mij leiden door de omstandigheden van het ogenblik; ik gebruik zaken steeds 
voor eigen voordeel.

50.Overtuigingskracht 4 3 2 1

Als ik ergens zeker van ben en er een vaststaande mening over heb kan ik anderen 
ook overreden tot het aannemen of geloven van mijn mening; ik kan anderen zover 
krijgen dat ze doen wat ik wil.

51.Perfectionisme                         4 3 2 1

Ik streef altijd naar het beste; ik wil absoluut geen fouten maken.

52. Populair zijn                             4 3 2 1

Ik weet mij geliefd bij anderen; ik word veel uitgenodigd en sta vaak in het middelpunt 
van de belangstelling.

53.Postieve instelling 4 3 2 1

Ik zie de zaken graag van de zonnige kant; ik heb al snel de voordelen van iets door 
en denk pas later aan eventuele nadelen.
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

54.Presentatie                               4 3 2 1

Mijn ideeën en meningen kan ik op een heldere wijze naar voren brengen (mondeling 
en/of schriftelijk); ik word dan goed begrepen.

55.Presentatie – motivatie 4 3 2 1

Ik ben niet tevreden met een gewoon resultaat; steeds stel ik extra eisen aan mijn 
eigen functioneren.

56.Principieel zijn 4 3 2 1

Ik ga uit van vaste beginselen of een vaste overtuiging en handel daar ook naar.

57.Representatie                         4 3 2 1

Ik laat een goede indruk achter op anderen; ik kom goed op anderen over.

58.Stabiel/stressbestendig       4 3 2 1

Onder tijdsdruk, bij teleurstelling, tegenslag of tegenwerking blijf ik toch op de juiste 
wijze functioneren; ik laat me niet van de wijs brengen.

59.Suggestibel 4 3 2 1

Ik ben vatbaar voor ideeën van anderen; ik laat mij gemakkelijk beïnvloeden.
  
60.Temperamentvol                      4 3 2 1

Ik reageer vaak impulsief en ongeduldig; ik kan ook behoorlijk geërgerd raken als mijn 
geduld op de proef wordt gesteld

61.Toegeeflijk 4 3 2 1

Ik heb begrip voor verzachtende omstandigheden; ik toom mij toegeeflijk ten opzichte 
van anderen en denk niet direct dat de ander smoezen verzint.

62.Toewijding 4 3 2 1

Ik geef mij geheel en al aan de belangen van een persoon of zaak; ik stel mij met volle 
overgave in dienst daarvan.
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

63.Tolerantie                                  4 3 2 1

Verdraagzaam zijn; ik respecteer de mening van anderen.

64.Vasthoudend                            4 3 2 1

Ik blijf werken op een eenmaal gekozen manier, omdat dit naar mijn idee voor het 
werk het beste is.

65.Verbeeldingskracht 4 3 2 1

Ik kan mij iets voor de geest halen terwijl het nog niet in de werkelijkheid bestaat of 
gebeurd is.

66.Verbondenheid                        4 3 2 1

Ik voel mij sterk betrokken bij mijn functie; ik blijf geloven in de organisatie, ook al 
komt dit niet direct overeen met mijn eigen belang.

67.Vindingrijkheid 4 3 2 1

Ik ben handig in het bedenken van praktische oplossingen voor zich voordoende 
problemen.

68.Zelfbeheersing 4 3 2 1

Ik kan mijn driften en hartstochten goed bedwingen.
  
69.Zelfstandig 4 3 2 1

Ik handel op eigen initiatief en naar eigen inzicht; ik zoek geen hulp bij anderen.

70.Zelfvoldaan                                4 3 2 1

Ik ben trots op en tevreden met wat ik heb bereikt of heb gepresteerd.

71.Zelfvertrouwen                         4 3 2 1

Ik heb veel vertrouwen in eigen kunnen; ik twijfel niet aan mijzelf en heb geen 
bevestiging van anderen nodig.
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Wie ben ik? - Persoonlijke eigenschappen

Zet nu alle 4-scores op een rijtje en beoordeel deze nogmaals met 6, 5 of 4. 

1. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
2. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
3. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
4. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
5. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
6. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
7. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
8. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
9. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
10………………………………………………………………………………………..   6   5   4
11………………………………………………………………………………………..   6   5   4
12………………………………………………………………………………………..   6   5   4
13………………………………………………………………………………………..   6   5   4
14………………………………………………………………………………………..   6   5   4
15………………………………………………………………………………………..   6   5   4

 >  Noteer nu jouw vijf ‘beste’ scores; dit zijn dan jouw belangrijkste persoonlijke 
eigenschappen

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Notities:
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

1.  Het volledig gebruik maken van mijn talenten 4 3 2 1

2.  Hoge beloning; rijkdom 4 3 2 1

3.  Uitdaging 4 3 2 1

4.  Goede samenwerking met anderen  4 3 2 1

5.  Erkenning; eer  4 3 2 1

6.  Vrijheid; zelf bepalen wat ik doe of laat  4 3 2 1

7.  Zekerheid (vaste baan)  4 3 2 1

 8.  Zelfstandigheid    4 3 2 1

9. Goede relaties met anderen onderhouden 4 3 2 1

11.Een goede leerschool hebben 4 3 2 1

12.Voldoende tijd voor mezelf 4 3 2 1

13.Idealen kunnen nastreven 4 3 2 1

14.Onafhankelijk zijn 4 3 2 1

15.Kennis/ervaring overdragen 4 3 2 1

16.Maatschapppelijk nuttig zijn 4 3 2 1

17.Goede kansen op promotie/vooruitgang 4 3 2 1

18.Dienstbaar zijn/anderen helpen 4 3 2 1

19.Status/aanzien hebben 4 3 2 1

20.Macht hebben/uitoefenen 4 3 2 1

21.Rechtvaardigheid  4 3 2 1

14. Zelfanalyse: Wat wil ik?
    Motivaties/Drijfveren
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

22.Verantwoordelijkheid dragen 4 3 2 1

23.Ambulant zijn/reizen voor werk  4 3 2 1

24.Creatief zijn 4 3 2 1

25.Zelf beslissingen kunnen nemen  4 3 2 1

26.Leiding kunnen geven 4 3 2 1

27.Plezier hebben/maken 4 3 2 1

28.Zorgen voor anderen  4 3 2 1

29.Gelukkig zijn  4 3 2 1

30.Anderszins/niet genoemd 4 3 2 1

................................................................................

      
31.Anderszins/niet genoemd   4 3 2 1

................................................................................

32.Anderszins/niet genoemd   4 3 2 1

................................................................................
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Wat wil ik? - Motivitaties/Drijfveren

Zet nu alle 4-scores op een rijtje en beoordeel deze nogmaals met 6, 5 of 4. 

1. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
2. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
3. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
4. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
5. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
6. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
7. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
8. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
9. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
10………………………………………………………………………………………..   6   5   4
11………………………………………………………………………………………..   6   5   4
12………………………………………………………………………………………..   6   5   4
13………………………………………………………………………………………..   6   5   4
14………………………………………………………………………………………..   6   5   4
15………………………………………………………………………………………..   6   5   4

 >  Noteer nu jouw vijf ‘beste’ scores; dit zijn dan jouw belangrijkste persoonlijke 
eigenschappen

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Notities:
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

1.  Aanpassingsvermogen 4 3 2 1 

Ik kan mij makkelijk aanpassen aan anderen, aan zich wijzigende omstandigheden, 
aan wisselende taken e.d.

2.  Anticipatievermogen 4 3 2 1

Ik kan mij een heldere voorstelling maken ban de dingen die nog moeten gebeuren; de 
gevolgen van nog te nemen acties weet ik zuiver in te schatten.

3.  Administratief inzicht 4 3 2 1

Ik kan administratieve procedures in verband met het werk doorzien en gebruiken.

4.  Analytisch vermogen 4 3 2 1

Ik kan hoofd- en bijzaken goed onderscheiden; problemen kan ik logisch uiteenrafelen; 
ik besteed weinig tijd aan zaken die (later) van minder belang blijken te zijn.

5.  Besluitvaardigheden 4 3 2 1

Ik durf beslissingen snel te nemen, ook al overzie ik nog niet alle argumenten voor en 
tegen; ik kan kordaat overgaan tot actie als dat nodig is; ik kan snel ter zake komen, 
ik twijfel niet.

6.  Bureaucratische instelling 4 3 2 1

Ik werk het liefste aan de hand van duidelijke regels en voorschriften.

7.  Concentratievermogen 4 3 2 1

Ik ben in staat om alle aandacht (ook gedurende langere tijd) op één bepaalde zaak te 
richten; ik laat mij niet makkelijk afleiden, ook als die bezigheid niet zo leuk is.

8.  Kunnen coördineren 4 3 2 1

Het in samenhang brengen en op elkaar afstemmen van de activiteiten van anderen.

9. Commercieel inzicht  4 3 2 1

Zaken, ideeën, meningen e.d. kan ik met overtuiging aan anderen ‘verkopen’; ik heb 
een fijne neus voor zakelijke voordeeltjes.

15. Zelfanalyse – Wat kan ik?
    Talenten / Vaardigheden
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

10.Kunnen delegeren 4 3 2 1

Ik kan anderen vaak effectief inschakelen, onder meer door ze de juiste hoeveelheid 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden te geven.

11.Oog voor details 4 3 2 1

Ik let graag op de kleine, ook mindere belangrijke dingen; de kleine bijzonderheden 
interesseren mij. Detailinformatie kan ik nauwkeurig verwerken.

12.Discipline   4 3 2 1

Ik houd mij aan procedures en voorschriften; ik ga zeer geordend te werk.

13.Effectiviteit 4 3 2 1

Ik weet het beoogde doel te bereiken door de juiste handelingen te verrichten.

14.Efficiency 4 3 2 1

Ik ga doeltreffend te werk door mij te houden aan afspraken, levertijden, werktempo, 
etc.

15.Kunnen evalueren 4 3 2 1

Ik kan de werkzaamheden van anderen objectief beoordelen op kwaliteit en kwantiteit.

16.Feeling voor cijfers  4 3 2 1

Ik heb goed inzicht in getallen en cijfermatige structuren; ik kan snel de juiste 
betekenis aan getallen toekennen.

17.initiatief nemen  4 3 2 1

Ik begin graag zelf zonder af te wachten wat anderen doen; zelf vaak de eerste stap 
zetten, het voortouw nemen.

18.Instrueren    4 3 2 1

Ik ken kennis goed overdragen op anderen en dat vind ik ook leuk.

19.Conflicten hanteren  4 3 2 1

Problemen tussen werknemers (collega’s) kan ik goed oplossen; verschillende 
inzichten breng ik op één lijn.
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

20.Kostenbewust 4 3 2 1

Uit mijn manier van werken laat ik blijken wat de zaken kosten waarmee omgegaan 
en gewerkt wordt; met budgetten kunnen omgaan.

21.Leervermogen  4 3 2 1

Nieuwe informatie weet ik mij snel eigen te maken op zo’n manier dat deze in de 
praktijk kan worden toegepast.

22.Leidingevende capaciteiten 4 3 2 1

Richting en sturing kunnen geven aan individu en aan groepen in hun werk.

23.Leiding kunnen ontvangen 4 3 2 1

Ik heb er geen moeite mee wanneer anderen mij vertellen wat er gedaan moet 
worden, ook al denk ik dat zij ongelijk hebben.

24.Logisch kunnen denken  4 3 2 1

Ik kan gegevens zodanig interpreteren en gebruiken in besluitvorming dat het resultaat 
van goede kwaliteit is.

25.In grote lijnen kunnen denken  4 3 2 1

Ik kan gemakkelijk het verband tussen verschillende aspecten inzien en aangeven wat 
het met de zaak naar toe gaat.

26.Methodisch kunnen werken  4 3 2 1

In mijn werk ga ik ordelijk en geregeld volgen s bepaalde patroonmatigheden te werk; 
ik handel graag volgens een bepaalde methode.

27.Kunnen motiveren   4 3 2 1

Tan aanzien van te ondernemen activiteiten wil ik anderen graag overtuigen en 
inspireren.

28.Omgevingsbewust zijn 4 3 2 1

Ik zorg ervoor goed geïnformeerd te zijn over wat er in de omgeving aan de hand is; ik 
weet dat wat er in mijn omgeving gebeurt te benutten.

29.Ondernemingszin   4 3 2 1
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

Ik neem graag een moeilijke of riskante taak op me; ik zoek de uitdaging; uitdaging 
vinden in veranderingen.

30.Oordeelsvorming    4 3 2 1

De argumenten en/of handelswijzen van anderen kan ik goed beoordelen op hun 
juistheid, realiteit en logica.

31.Organisatievermogen   4 3 2 1

Ik kan mijn eigen werk en dat van anderen zo inrichten, dat het snel en goed kan 
gebeuren; het scheppen van de juiste werkconditie.

32.Overzicht hebben    4 3 2 1

Ik heb er een goed oog voor om te zien welke plaats details innemen in een groter 
geheel; daarbij weet ik ook steeds het grotere geheel in de gaten te houden.

33.Goed kunnen plannen   4 3 2 1

Kunnen vaststellen wat er moet gebeuren, hoe het gedaan moet worden en wanneer.

34.Practische instelling     4 3 2 1

Ik heb oog voor datgene wat haalbaar is; ik blijf met beide benen op de grond staan; 
ik heb niet de neiging om te veel (tegelijk) te willen.

35.Prestatiegericht    4 3 2 1

Ik stel hoge eisen aan eigen kunnen en ik wil graag resultaten behalen ondanks 
tegenslagen of tegenwerking.

36.Probleemoplossend vermogen    4 3 2 1

Ik kan op tijdproblemen herkennen en weet dan ook te achterhalen wat de oorzaak 
ervan is.

37.Redactionele vaardigheid     4 3 2 1

Ik kan mijn eigen ideeën en meningen in begrijpelijke taal en grammaticaal correct op 
papier weergeven.

38.Relativerend vermogen    4 3 2 1

De betrekkelijkheid van veel zaken (ook ogenschijnlijk belangrijke) kan ik gemakkelijk 
inzien.
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

39.Rekenvaardigheid   4 3 2 1

Ik kan snel en nauwkeurig omgaan met cijfers; optimaal een rekenmachine/computer 
kunnen gebruiken.

40.Risico’s kunnen overzien   4 3 2 1

Ik heb de gevaarlijke of slechte kansen die zich bij iets kunnen voordoen meestal snel 
in de gaten.

41.Risico’s durven nemen    4 3 2 1

Als zich gevaarlijke of slechte kansen zich voordoen neem ik de verantwoordelijkheid 
voor mogelijke kwade gevolgen.

42.Spreekvaardigheid    4 3 2 1

Ik kan helder, duidelijk en gemakkelijk mijn eigen ideeën en meningen mondeling naar 
voren brengen.

43.Strategisch inzicht    4 3 2 1

Ik heb oog voor de juiste handelswijze die moet dienen voor goede plannen en een 
effectieve uitvoering daarvan.

44.Synthetisch vermogen     4 3 2 1

In mijn werkwijze leg ik snel verband tussen de verschillende aspecten van een taak 
om tot een nieuw geheel te komen.

45.Taalvaardigheid      4 3 2 1

Ik heb gevoel voor alles wat met taal te maken heeft en kan daar ook handig mee 
omgaan.

46.Tactisch handelen    4 3 2 1

Ik heb snel door wanneer bepaalde dingen, gezien de omstandigheden in het werk, 
wel of juist niet gedaan kunnen worden, of aan de orde kunnen worden gesteld; ook 
wanneer dat tegen mijn eigen ideeën gaat.

47.In teamverband kunnen werken   4 3 2 1

Ik vind het prettig om samen met anderen te werken, zodat ieder een eigen taak heeft 
zonder welke het geheel niet tot stand kan komen.
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

48.Technisch inzicht      4 3 2 1

Voor technische problemen kan ik een handige en goede oplossing bedenken; 
praktische mechanische relaties doorzie ik snel.

49.Verantwoordelijkheid dragen    4 3 2 1

Ik ben bereid om aansprakelijk te zijn voor wat ik doe, en voor de organisatie waarin, 
alsmede de mensen waarmee ik werk.

50.Werkinzet     4 3 2 1

Ik wil graag hard werken; niet op tijd letten; steeds actief bezig zijn.

51.Zakelijk inzicht      4 3 2 1

Ik heb oog voor de materiële mogelijkheden (kostenpeil, winstgevendheid e.d.) van 
een organisatie, of van een onderdeel (afdeling) daarvan.

Wat kan ik? - Talenten/Vaardigheden

Zet nu alle 4-scores op een rijtje en beoordeel deze nogmaals met 6, 5 of 4. 

1. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
2. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
3. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
4. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
5. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
6. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
7. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
8. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
9. ………………………………………………………………………………………..   6   5   4
10………………………………………………………………………………………..   6   5   4
11………………………………………………………………………………………..   6   5   4
12………………………………………………………………………………………..   6   5   4
13………………………………………………………………………………………..   6   5   4
14………………………………………………………………………………………..   6   5   4
15………………………………………………………………………………………..   6   5   4
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 >  Noteer nu jouw vijf ‘beste’ scores; dit zijn dan jouw belangrijkste persoonlijke 
eigenschappen

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Notities:



It all begins with people | Hoofstuk 6. Persoonlijke zingeving | Zelfanalyse – Ontwikkelingsdialoog 66

Als je een persoonlijk missie statement wil schrijven begin dan met het einde voor ogen. 
Vervolgens kun je aan de hand van de volgende oefeningen welke ontdekken welke 
missie en visie jij hebt  in jouw leven? 

Oefening 1 – Eerbetoon
Schrijf een eerbetoon wat je graag wilt ontvangen van iemand die je goed kent. Wat wil 
je dat …….  Zegt over jou …… in de rol van? 

• …dat je kinderen zeggen over jou in de rol van vader/moeder?
• …dat je partner zegt over jou in de rol van partner?
• …dat je beste vriend zegt over jou in de rol van beste vriend?
• …dat je collega zegt over jou in de rol van collega?
• …dat je baas zegt over jou in de rol van medewerker?
• …dat je teamlid zegt over jou in de rol van teammanager?

Oefening 2 – Lange termijn doelen
Schrijf over jouw lange termijn doelen

•  Welke twee of drie zaken kun je doen om deze eer betonen uit oefening 1 waar te 
maken?

Oefening 3 – Ken jezelf
Beantwoord de volgende ‘Ken jezelf’ vragen:

• Ik ben op m’n best wanneer ik…
• Ik ben op m’n slechtst wanneer ik…
• Wat vind ik heel mooi om te doen in mijn werk?
• Wat vind ik heel mooi om te doen in mijn privé leven?
• Mijn natuurlijke talenten zijn…. Je kunt hiervoor de vragenlijst ‘Wat kan ik?’ gebruiken. 
• Als ik ongelimiteerd tijd en middelen zou hebben dan zou ik …..
• Mogelijke levensdoelen van mij zijn……
• Ik wil een persoon/mens zijn die……
• Wat beschouw ik als mijn meest belangrijke toekomstige bijdrage aan anderen?
• Hoewel ik het vaak niet heb gedaan, wat zou ik altijd nog een keer heel graag willen 
doen?

Oefening 4 – Mijn persoonlijke kernwaarden
Net zoals kernwaarden worden bepaald voor organisaties kunnen persoonlijke 
kernwaarden worden bepaald. Wat vind jij belangrijk? Waar sta jij voor? Als je jouw 
kernwaarden zijn bepaald, controleer of deze passen bij de missie en de visie. Vormen 
jouw missie, visie en kernwaarden een consistent geheel?

16.  Het schrijven van een 
persoonlijk mission statement
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Oefening 5 – Reflectie
Reflecteer op diegenen die grote invloed op jou hebben gehad.

•  Je mag vier of vijf mensen, die een grote invloed hebben gehad op jou in je leven, 
uitnodigen voor een etentje. 

 Wie nodig je dan uit?
 En waarom hem of haar?
• Schrijf welke aspecten van deze mensen jij zo bewonderd? Dat zegt iets over jezelf.

Oefening 6 – Het schrijven van een persoonlijke mission statement
Begin nu met schrijven…. Combineer alles wat je hebt opgeschreven, alle antwoorden 
die je hebt gegeven en alle gedachten in je hoofd en zet dat op papier…………Lukt dat 
niet meteen doe dan het volgende:

•  Zet je pen op papier en schrijf minimaal 5 minuten lang alles op wat je te binnen 
schiet. Je kunt beginnen met op te schrijven wat je nu aan het doen bent… 

  Zoiets als: ‘Ik zit achter mijn bureau in mijn kantoor terwijl ik dit typ. Ik ben bezig om 
een groep deelnemers uit een persoonlijke ontwikkeling training te helpen bij het op 
papier zetten van hun persoonlijke mission statement……’

•  De woorden zullen op den duur vanzelf komen en voor je het weet schrijf je een paar 
A4-tjes vol.

•  Breng uiteindelijk alle tekst terug tot een stukje tekst waarin je persoonlijke missie 
statement staat. Veel succes!

Mijn persoonlijk mission statement
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De volgende stap is nu te gaan werken met het NU en Dan model:

 

1. Rugzak: NU staat voor waar je nu bent en wie je nu bent.  Wat heeft je gemaakt 
tot de persoon die je nu bent? We hebben het dan over de informatie die staat in je 
curriculum vitae, zoals: opleiding, kennis, vaardigheden, ervaring, hobby’s en speciale 
interesses. Kortom, de rugzak van je leven tot nu toe.

Mijn rugzak:

2. Missie: In het NU daagt het model je vervolgens uit na te denken over je missie, je 
reden van bestaan, je Why. Waarvoor kom je iedere dag je bed uit? Vat jouw persoonlijk 
mission statement samen in één duidelijke zin. Dit is de reden waarom jij iedere dag je 
bed uitkomt! 

Mijn missie – Mijn Why?:

Persoonlijk

Zakelijk

R 
U 
G 
Z 
A 
K

R 
U 
G 
Z 
A 
K

X 
X 
X

X

X

X

Kernwaarden
Gedragingen

VISIE
Toekomst-

beeld

MISSIE
Why?

NU DAN



It all begins with people | Hoofstuk 6. Persoonlijke zingeving | Zelfanalyse – Ontwikkelingsdialoog 69

3. Kernwaarden: Vervolgens word je gestimuleerd na te denken over wat echt belangrijk 
voor je is, ofwel: wat zijn jouw kernwaarden? Deze kernwaarden bepalen je denken en 
je gedrag en zullen je leiden naar het DAN: de toekomst. 

Mijn kernwaarden:

4. Visie: Vervolgens wordt je gestimuleerd om te bedenken of te visualiseren wat je 
in je leven wil bereiken. Wat is je levensvisie, wat zijn je doelen op zowel zakelijk als 
privégebied?

Mijn visie – Mijn toekomstbeeld:

5. Activiteiten: Nu je een idee hebt van je visie, kun je nadenken welke kennis, 
vaardigheden en ervaring er ontbreekt in je rugzak. Dat kan betekenen dat je een nieuwe 
of aanvullende studie gaat doen, specifieke cursussen gaat volgen of banen of rollen in 
je werk gaat bekleden die bijdragen aan het realiseren van je visie. Deze activiteiten zijn 
in het model gevisualiseerd door rondjes en kruisjes.

Mijn activiteiten  en mijn planning:

6. Planning: De te ondernemen activiteiten kun je vervolgens plannen in de tijdlijn 
tussen NU en DAN.
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Instructie voor managers en medewerkers

•  Herlees in het boek hoofdstuk 6 – Persoonlijke zingeving, blz. 88 – 90; de 
kernkwadranten van Daniel Ofman.

 
•  Lees de onderstaande, veelvoorkomende, beschrijvingen van kernkwaliteiten en 

beoordeel jezelf. Omcirkel het cijfer van dat volgend jouw zelfinzicht het beste bij 
je past. Wees positief kritisch op jezelf. 

17. Zelfanalyse - Kernkwadranten 

Daadkracht

Passiviteit

Drammen

Geduld

-/- +

Kernkwaliteit Valkuil

Allergie Uitdaging

❤

Figuur 10 Kernkwadrant van Ofman
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

1.  Aanpassingsvermogen 4 3 2 1 

Ik kan mij makkelijk aanpassen aan anderen, aan zich wijzigende omstandigheden, 
aan wisselende taken e.d.

2.  Administratief inzicht 4 3 2 1

Ik kan administratieve procedures in verband met het werk doorzien en gebruiken.

3.  Bedachtzaamheid  4 3 2 1

 Ik kan mij een heldere voorstelling maken van de dingen die nog moeten gebeuren; 
de gevolgen van nog te nemen acties weet ik zuiver in te schatten.

4. Behoedzaamheid 4 3 2 1 

Ik heb de risico’s die zich bij iets kunnen voordoen meestal snel in de gaten.

5. Besluitvaardigheid   4 3 2 1 

Ik durf beslissingen snel te nemen, ook al overzie ik nog niet all argumenten voor en 
tegen; ik kan kordaat overgaan tot actie als dat nodig is; ik kan snel ter zake komen, 
ik twijfel niet.

6.  Coördinatievermogen  4 3 2 1 

Het in samenhang brengen en op elkaar afstemmen van de activiteiten van anderen.

7.  Daadkracht  4 3 2 1 

Ik krijg zaken gedaan en wil graag resultaten behalen ondanks tegenslagen of 
tegenwerking.

8.  Discipline  4 3 2 1 

Ik houd mij aan procedures en voorschriften; ik ga zeer geordend te werk.

9. Efficiëntie  4 3 2 1 

Ik ga doeltreffend te werk door mij te houden aan afspraken, levertijden, werktemp, 
etc.

Kernkwaliteiten
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

10. Goed kunnen plannen  4 3 2 1 

Kunnen vaststellen wat er moet gebeuren, hoe het gedaan moet worden en wanneer. 
Omschrijving (past:) 

11. Initiatief    4 3 2 1 

Ik begin graag zelf zonder af te wachten wat anderen doen; zelf vaak de eerste stap 
zetten, het voortouw nemen.

12. Samenwerken  4 3 2 1 

Ik vind het prettig om samen met anderen te werken, zodat ieder een eigen taak heeft 
zonder welke het geheel niet tot stand kan komen.

13. Kunnen motiveren   4 3 2 1 

Tan aanzien van te ondernemen activiteiten wil ik anderen graag overtuigen en 
inspireren.

14. Leervermogen  4 3 2 1 

Nieuwe informatie weet ik mij snel eigen te maken op zo’n manier dat deze in de 
praktijk kan worden toegepast.

15. Logisch denken  4 3 2 1 

Ik kan gegevens zodanig interpreteren en gebruiken in besluitvorming dat het resultaat 
van goede kwaliteit is.

16. Ondernemingszin  4 3 2 1 

Ik neem graag een moeilijke of riskante taak op me; ik zoek de uitdaging; uitdaging 
vinden in veranderingen.

17. Oordeelsvorming   4 3 2 1 

De argumenten en/of handelswijzen van anderen kan ik goed beoordelen op hun 
juistheid, realiteit en logica.

18. Ordelijkheid   4 3 2 1 

In mijn werk ga ik ordelijk en geregeld volgen s bepaalde patroonmatigheden te werk; 
ik handel graag volgens een bepaalde methode.
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Omschrijving (past:)          
4 = echt goed   3 = enigszins goed   2 = minder goed   1 = niet goed 

19. Organisatievermogen   4 3 2 1 

Ik kan mijn eigen werk en dat van anderen zo inrichten, dat het snel en goed kan 
gebeuren; het scheppen van de juiste werkconditie.

20.Ontvankelijkheid   4 3 2 1 

Ik heb er geen moeite mee wanneer anderen mij vertellen wat er gedaan moet 
worden, ook al denk ik dat zij ongelijk hebben.

21. Overzicht hebben    4 3 2 1 

Ik heb er een goed oog voor om te zien welke plaats details innemen in een groter 
geheel; daarbij weet ik ook steeds het grotere geheel in de gaten te houden.

22. Pragmatisme  4 3 2 1 

Ik heb oog voor datgene wat haalbaar is; ik blijf met beide benen op de grond staan; 
ik heb niet de neiging om te veel (tegelijk) te willen.

23. Problemen oplossen  4 3 2 1 

Ik kan op tijd problemen herkennen en weet dan ook te achterhalen wat de oorzaak 
ervan is.

24. Relativerend vermogen  4 3 2 1 

De betrekkelijkheid van veel zaken (ook ogenschijnlijk belangrijke) kan ik gemakkelijk 
inzien.

25. Tactisch handelen 4 3 2 1 

Ik heb snel door wanneer bepaalde dingen, gezien de omstandigheden in het werk, 
wel of juist niet gedaan kunnen worden, of aan de orde kunnen worden gesteld; ook 
wanneer dat tegen mijn eigen ideeën gaat.

26. Verantwoordelijkheid 4 3 2 1 

Ik ben bereid om aansprakelijk te zijn voor wat ik doe, en voor de organisatie waarin, 
alsmede de mensen waarmee ik werk.

27. Werkinzet     4 3 2 1 

Ik wil graag hard werken; niet op tijd letten; steeds actief bezig zijn.
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28. Zakelijkheid   4 3 2 1 

Zaken, ideeën, meningen e.d. kan ik met overtuiging aan anderen ‘verkopen’; ik heb 
een fijne neus voor zakelijke voordeeltjes.

29. …………………………….……………………………............ 4 3 2 1 

Ik …………………………….…………………………….........…………………………….……………………………........……………………….……………………………...

........…………………………….……………………………..........…………………………….…………………....................……………….……………………………............

30. …………………………….……………………………............    4 3 2 1 

Ik …………………………….…………………………….........…………………………….……………………………........……………………….……………………………...

........…………………………….……………………………..........…………………………….…………………....................……………….……………………………............

  
>Schrijf vervolgens alle 4-scores op het overzicht onder de 28 kernkwaliteiten. Je 
kunt ook jouw talenten toevoegen, die je niet aantreft in de lijst van 28. Zie 29 en 30.

Zet nu alle 4-scores op een rijtje en beoordeel deze nogmaals met 6, 5 of 4.

1. …………………………….……………………………............    6 5 4

2. …………………………….……………………………............     6 5 4 

3. …………………………….……………………………............     6 5 4

4. …………………………….……………………………............   6 5 4

5. …………………………….……………………………............       6 5 4

6. …………………………….……………………………............       6 5 4

7. …………………………….……………………………............       6 5 4

8. …………………………….……………………………............       6 5 4

9. …………………………….……………………………............       6 5 4

10…………………………….……………………………............       6 5 4

11. …………………………….……………………………............      6 5 4

12. …………………………….……………………………............       6 5 4

13. …………………………….……………………………............       6 5 4

14. …………………………….……………………………............       6 5 4

15. …………………………….……………………………............       6 5 4
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Noteer nu jouw vijf beste 6-scores; deze zijn jouw kernkwaliteiten!

1. …………………………….…………………………….........…………………………….……………………………........……………………….……………………………...

........…………………………….……………………………..........…………………………….…………………....................……………….……………………………............

2. …………………………….…………………………….........…………………………….……………………………........……………………….……………………………..

.........…………………………….……………………………..........…………………………….…………………....................……………….……………………………............

3. …………………………….…………………………….........…………………………….……………………………........……………………….……………………………..

.........…………………………….……………………………..........…………………………….…………………....................……………….……………………………............

4. …………………………….…………………………….........…………………………….……………………………........……………………….……………………………..

.........…………………………….……………………………..........…………………………….…………………....................……………….……………………………............

5. …………………………….…………………………….........…………………………….……………………………........……………………….……………………………..

.........…………………………….……………………………..........…………………………….…………………....................……………….……………………………............

        

Maak nu kernkwadranten op basis van jouw kernkwaliteiten

  Kernkwaliteit > Vuilkuil > Uitdaging > Allergie

1.   ………………………........  ………………………........  ………………………........  ………………………........ 

2.   ………………………........  ………………………........  ………………………........  ………………………........ 

3.   ………………………........  ………………………........  ………………………........  ………………………........ 

4.   ………………………........  ………………………........  ………………………........  ………………………........ 

5.   ………………………........  ………………………........  ………………………........  ………………………........ 

Voorbeelden van kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën kun je vinden in 
onderstaand overzicht - 18. Voorbeelden Kernkwadranten.
Deze kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën kun je vervolgens noteren in 
de overzichten van 19 – Kernkwadranten.
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18. Voorbeelden - Kernkwadranten 

Kernkwaliteit > Vuilkuil > Uitdaging > Allergie

Aanpassen Conflict mijdend Standvastigheid Koppigheid

Accuratesse Pietluttigheid Creativiteit Warrigheid

Bedachtzaamheid Besluiteloosheid Voortvarendheid Impulsiviteit          

Behoedzaamheid Passiviteit Doortastendheid Roekeloosheid

Behulpzaamheid Bemoeizucht Loslaten Afstandelijkheid

Coördineren Betutteling Loslaten Chaos

Daadkracht Drammerigheid Geduld Passiviteit

Durf Overmoedigheid Voorzichtigheid Geremdheid

Flexibiliteit Hak-op-de-tak Standvastigheid Starheid

Initiatiefrijk Wispelturigheid Doordachtheid Behoudzucht

Logisch denken Doelloosheid Besluitvaardigheid Oppervlakkig

Luisteren Meegaandheid Grenzen stellen Inflexibel

Pragmatisme Halfslachtigheid Bedachtzaamheid Besluiteloos 

Ordelijkheid Starheid Flexibiliteit Chaos

Relativeren Lichtzinnigheid Serieus zijn Zwaarmoedigheid      

Samenwerken Besluiteloosheid Ontvankelijkheid Egocentrisme

Spontaniteit Wispelturigheid Consequent zijn Rechtlijnigheid

Verantwoordelijk Geobsedeerdheid Relativeren Berusting

Werkinzet Bezetenheid Efficiëntie Slapheid



It all begins with people | Hoofstuk 6. Persoonlijke zingeving | Zelfanalyse – Ontwikkelingsdialoog 77

19. Kernkwadranten
    Kernkwaliteit    >    Vuilkuil    >    Uitdaging    >   Allergie

Kernkwaliteit Valkuil

Allergie  Uitdaging

Kernkwaliteit Valkuil

Allergie  Uitdaging
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Kernkwaliteit Valkuil

Allergie  Uitdaging

Kernkwaliteit Valkuil

Allergie  Uitdaging

Kernkwaliteit Valkuil

Allergie  Uitdaging
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b. Zelfanalyse en Ontwikkelingsdialoog 
•  Herlees in het boek hoofdstuk 6 - blz. 90 – 97 Zelfanalyse en ontwikkelingsdialoog. 
• Deze methode bestaat uit vier fasen:

I. De voorbereiding door zelfanalyse

Business resultaten – Maak een overzicht van alle zakelijke doelstellingen die je met 
jouw manager bent overeengekomen; de kernprestatieindicatoren (kpi’s).

 Mijn business resultaten - kpi’s

Gedrag – Maak een samenvatting van de belangrijkste sterke- en kan-beter punten 
van jouw gedragingen in het kader van de kernwaarden van de organisatie; zie 10 – 
Kernwaarden en Gedragingen.

Top-3 Sterke punten                          Top-3 Kan Beter punten

1.  1.

2.  2.

3.  3.
  

Zakelijke competenties – Resultaten in de business worden behaald door het 
hebben van kennis van zaken, door effectief gedrag en door het beschikken over 
de vereiste zakelijke vaardigheden of competenties. Zelfanalyse van gedrag en 
competenties lijdt tot het gewenste zelfinzicht. 
Maak een analyse van jouw zakelijke vaardigheden; 
zie 20. Leidinggevenden
zie 21.  Medewerkers

Top-5 Sterke punten                          Top-5 Kan Beter punten

1.  1.

2.  2.

3.  3.

4.  4.

5.  5.
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II. Ontwikkelingsdialoog 

•  Herlees in het boek hoofdstuk 6 – Persoonlijke zingeving, blz. 90 – 97; Zelfanalyse 
en ontwikkelingsdialoog.

•  Stuur de analyse van jouw business resultaten, jouw gedragingen  en jouw zakelijk 
vaardigheden naar jouw manager (mentor), die de ontwikkelingsdialoog gaat 
voorbereiden door jouw zelfanalyse te bestuderen en de volgende vragen voor te 
bereiden:

Begripsvragen voor de mentor/manager:

 Algemeen: Hoe gaat het in jouw huidige functie/rol?
 Heb je het naar je zin?
 Hoe gaat het met de business resultaten?
 Waarom vind jij dit een strong area? Heb je praktijkvoorbeelden?
 Waarom vind jij dit een kan beter punt? Heb je praktijkvoorbeelden?
  Kom overeen wat de top-3 sterke punten zijn en wat de top-3 kan beter punten 

zijn.
 Hoe wil jij jezelf in het komende half jaar ontwikkelen?
 Welk business project zullen we kiezen voor de komende zes maanden?
 Welk persoonlijk trainingsdoel zullen we kiezen voor de komende zes maanden?
  Spelen er zaken in de privésfeer van de medewerker die van invloed kunnen zijn op 

het zakelijke functioneren van deze medewerker?
  Last but not least: Heb ik alles gedaan om mijn medewerker optimaal te 

begeleiden? En, wat zou ik kunnen nalaten?

Medewerker: Begripsvragen ter voorbereiding van de dialoog!
 Ook de medewerker kan vragen voorbereiden:

 Wat zijn mijn sterke punten? Kan ik praktijkvoorbeelden geven?
 Wat zijn mijn kan beter punten? Kan ik praktijkvoorbeelden geven?
 Hoe gaat de samenwerking met mijn mentor/manager?
 Wat zijn de doelstellingen van mijn mentor/manager?
 Begrijp ik de business strategie van mijn manager?
 Hoe kan ik mijn mentor/manager helpen in het bereiken van zijn doelstellingen?
 Heb ik specifieke wensen met betrekking tot deze samenwerking?
  Welke ideeën voor een business project en voor een persoonlijk trainingsdoel wil ik 

bespreken?
 In welke richting wil ik mij ontwikkelen?
 Wat zijn mijn ambities, nu en in de toekomst?
 Welke kennis en vaardigheden heb ik daarvoor nodig?
  Ieder mens heeft sterke- en kan beter punten; wees niet bezorgd om jouw 

kwetsbaarheden te tonen, dat is juist een teken van kracht.
  Spelen er zaken in mijn privéleven die van invloed zouden kunnen zijn op mijn 

zakelijke functioneren?

III. Persoonlijk ontwikkelingsplan – POP

Naar aanleiding van de ontwikkelingsdialoog komen de manager en de medewerker 
sterke- en kan beter-punten overeen. 
Vervolgens worden een business project afgesproken, waarin de medewerker zijn 
sterke punten kan benutten.
En, wordt een persoonlijk trainingsdoel vastgesteld om de kan-beter punten te 
ontwikkelen.
Dit business projecten de het persoonlijke trainingsdoel worden vastgelegd in een 
Persoonlijk ontwikkelingsplan - POP; zie 22.
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IV. Periodieke follow-up

Samen met de manager maakt de medewerker nu een planning om de voortgang 
van zijn POP te bespreken. Samenvattend ziet het hele proces van de zelfanalyse en 
ontwikkelingsplan er als volgt uit:
 

Figuur 11 Persoonlijke ontwikkeling

I. VOORBEREIDING

MEDEWERKER

Zelfevaluatie

• Business Resultaten

• Gedrag

• Zakelijke Vaardigheden

MANAGER / MENTOR

Voorbereiding

Begripsvragen

II. ONTWIKKELINGSDIALOOG

III. PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

IV. PERIODIEKE FOLLOW-UP

• Begripsvragen

• Vertrouwen en Veiligheid   • Aandacht & Analyse

• Pesoonlijke en Zakelijke Ontwikkeling

Sterke punten

Business Project

Kan Beter Punten

Persoonlijke

Trainingsdoelen
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• Herlees het boek hoofdstuk 6, blz. 91 – 92, Gedrag en competenties 
 
1.Ga nu naar Executie vaardigheden en omcirkel per vraag de cijfers die het beste bij je 
passen.  Tel de omcirkelde cijfers Volgzaamheid nu op; deel deze door 10 en bepaal de 
percentage-score (%).

2.Herhaal deze berekening voor: productieve werkgewoonten, tijdig leveren, kwaliteit 
en gebruik van bronnen.

3.Vul de sub-1 balk nu in en bepaal de percentage-score.

•  Herhaal 1.2.3 voor de drie andere zakelijke vaardigheden: Innovatie vaardigheden, 
Leiderschap vaardigheden en Relationele vaardigheden.

•  Tel nu de scores van de vier zakelijke vaardigheden nu op in de totaalbalk Zakelijke 
vaardigheden en bepaal de totale percentage-score.

•  Vergelijk nu alle percentage-scores per onderdeel met de totale percentage-score. 

•  Bepaal vervolgens onder SP/KB welke onderdelen sterke punten zijn en welke kan-
beter punten.

•   Bespreek deze sterke- en kan-beter punten in de ontwikkelingsdialoog met jouw 
manager/mentor.

20.  Zelfanalyse -  
De 4 Zakelijke Vaardigheden

    Vragenlijst • Medewerkers
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•  Verantwoordelijkheid: het uitvoeren van het beleid en de procedures tijdens 
de uitoefening van het werk. 

1. Begrip: Ik begrijp het beleid en de procedures van de organisatie.
  5 4 3 2 1 

2. Volgzaam: Ik voer het beleid uit en houd me aan de procedures van de organisatie, 
ook als ik het er niet helemaal mee eens ben.
  5 4 3 2 1 

3. Sociaal: Ik houd me aan tijden voor vergaderingen, zeg niet onnodig af; ik 
beantwoord mijn e-mails tijdig, ontloop niet mijn verantwoordelijkheden en kom mijn 
afspraken na.
  5 4 3 2 1 

4. Toewijding: Ik werk met hart en ziel en lever kwalitatief goed werk.
  5 4 3 2 1 

5. Rolmodel: Door mijn houding geef ik het goede voorbeeld in het uitvoeren van het 
beleid, het respecteren van de procedures en het nakomen van afspraken.
  5 4 3 2 1 

•  Doorzettingsvermogen: is de vaardigheid om stevig en vastberaden te blijven 
totdat de doelstellingen zijn bereikt.

6. Standvastigheid: Ik werk consistent naar mijn doelen ondanks ongunstige 
omstandigheden.
  5 4 3 2 1 

7. Hulp vragen: Ik erken mijn beperkingen en vraag hulp en advies om voor mij 
lastige problemen of situaties op te lossen. 
  5 4 3 2 1 

1.Executie vaardigheden

20.  Zelfanalyse -  
De 4 Zakelijke Vaardigheden

    Vragenlijst • Leidinggevenden

Beschrijving past bij mij: helemaal wel     >       >      >     helemaal niet
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8. Omstandigheden: Ik creëer een positieve sfeer en laat zaken niet op hun beloop, 
zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.
  5 4 3 2 1 

9. Redelijkheid: Ik houd mij aan mijn plannen en voorstellen, totdat het niet mogelijk 
blijkt te zijn om deze te realiseren
  5 4 3 2 1 

10. Rolmodel: Ik stimuleer mijn team in hun 
doorzettingsvermogen, juist in lastige situaties.
  5 4 3 2 1 

•  Dienstbaarheid: is de vaardigheid om de behoefte van mensen (collega’s, 
cliënten etc.) in te zien en deze voor hen te vervullen. 

11. Begrip: Ik begrijp de behoeften van mensen 
in verschillende situaties. 
  5 4 3 2 1 

12. Alternatieven: Ik analyseer de situatie, 
overweeg verschillende oplossingen voor de problemen van mensen.
  5 4 3 2 1 

13. Service: Ik geef snelle en adequate service 
aan de mensen waarmee en waarvoor ik werk. 
  5 4 3 2 1 

14. Anticiperen: Ik denk vooruit in het 
belangen van mijn cliënten, zodat ik deze belangen snel en adequaat kan behartigen. 
  5 4 3 2 1 

15. Zorg: Ik behandel mensen met respect, 
vertrouwen en aandacht, zodat wij een productieve relatie kunnen opbouwen.
  5 4 3 2 1 

16. Rolmodel: Ik stimuleer dienstbaarheid in 
mijn team en spreek de teamleden hierop aan.
  5 4 3 2 1 

Beschrijving past bij mij: helemaal wel     >       >      >     helemaal niet
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•  Efficiëntie: is de vaardigheid om op doelen te realiseren door de inzet van 
hulpbronnen (mensen, materialen, geld en tijd) te optimaliseren. 

17.  Begrip: Ik ben mij bewust van de beschikbare 
bronnen en weet hoe daarmee om te gaan.
  5 4 3 2 1 

18. Optimaliseren: Ik maak optimaal gebruik van hulpbronnen om mijn doelen te 
realiseren.
  5 4 3 2 1 

19. Samenwerken: Ik probeer synergie tussen hulpbronnen te realiseren, zodat het 
effect sterker wordt en de kosten lager zijn.
  5 4 3 2 1 

20. Ontwikkeling: Ik ben constant op zoek naar nieuwe hulpbronnen, die kunnen 
helpen om onze doelen efficiënter te realiseren
  5 4 3 2 1 

21. Rolmodel: Ik bevorder het efficiënt gebruik van hulpmiddelen in mijn team.
  5 4 3 2 1 

Beschrijving past bij mij: helemaal wel     >       >      >     helemaal niet
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Beschrijving past bij mij: helemaal wel     >       >      >     helemaal niet

• Nieuwsgierigheid: is de houding om alles te willen weten van de 
ontwikkelingen in het vakgebied, in de maatschappij en bij cliënten.

22. Benieuwdheid: Ik ben benieuwd naar ontwikkelingen op mijn vakgebied en 
probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen.
  5 4 3 2 1 

23. Onderzoek: Ik zorg voor constant onderzoek in mijn team naar de nieuwste 
ontwikkelingen. 
  5 4 3 2 1 

24. Beschikbaarheid: Ik zorg ervoor dat de informatie constant beschikbaar en up-to-
date is.
  5 4 3 2 1 

25. Identificeren: Ik identificeer en vernieuw constant relevante bronnen van 
informatie.
  5 4 3 2 1
 
26. Rolmodel: Ik draag zorg voor een ‘alles is weten’ mentaliteit in mijn team.
  5 4 3 2 1 

• Inzicht: is de vaardigheid om krachten en beperkingen in de maatschappij en bij 
de cliënten te analyseren en daaruit nieuwe business kansen voor te creëren.
                          
27. Kennis: Ik herken de klant-leverancier relaties binnen onze organisatie en bij onze 
cliënten.
  5 4 3 2 1 

28. Analyse: Ik analyseer met regelmaat de ontwikkelingen en veranderingen in ons 
vakgebied en ben constant op zoek naar ‘best practises.’
  5 4 3 2 1 

29. Evaluatie: Ik evalueer krachten en beperkingen van concurrenten.
  5 4 3 2 1 

30. Identificeren: Ik identificeer kansen om onze dienstverlening verder te ontwikkelen 
en te verbeteren.
  5 4 3 2 1 
             

2. Innovatie vaardigheden
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31. Oplossingen: Ik bedenk nieuwe oplossingen en plannen om de strategie van de 
onderneming te versterken.
  5 4 3 2 1 

32. Rolmodel: Ik zorg ervoor dat in mijn team een open houding is ten aan zien van 
vernieuwing.
  5 4 3 2 1 

• Creativiteit: is de vaardigheid om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken 
om de concurrentiepositie van de organisatie te versterken.
                                                                      
33. Open minded: Ik sta open voor nieuwe ontwikkelingen en heb de mentaliteit dat 
niets onveranderlijk is.
  5 4 3 2 1 

34. Kansen: Ik heb een neus voor nieuwe ontwikkelingen en zet deze om in business 
kansen.
  5 4 3 2 1 

35. Projecten: Ik initieer projecten om vernieuwing te realiseren.
  5 4 3 2 1 

36. Vastberadenheid: Ik laat mij niet ontmoedigen als door mij voorgestelde projecten 
worden afgewezen.
  5 4 3 2 1 

37. Vernieuwing: Ik produceer regelmatig nieuwe plannen, die de concurrentiepositie 
van onze organisatie versterken.
  5 4 3 2 1 

38. Rolmodel: Ik stimuleer creativiteit in mijn team door hen ‘out-of-the-box’ te laten 
denken.
  5 4 3 2 1 

Beschrijving past bij mij: helemaal wel     >       >      >     helemaal niet
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Beschrijving past bij mij: helemaal wel     >       >      >     helemaal niet

• Teamleiderschap: is de capaciteit om een team te rekruteren, te ontwikkelen, 
te consolideren en het te leiden als een groep van ‘co-workers’ die in zelfstandigheid 
hun verantwoordelijkheden kunnen nakomen.

31. Definiëren: Ik zorg ervoor dat mijn team las collectief en de teamleden individueel 
goed weten wat hun verantwoordelijkheden zijn.
  5 4 3 2 1 

32. Autoriteit: Ik gebruik mijn autoriteit wanneer dat nodig is; ik ben hard op de 
inhoud en zacht op de mens.
  5 4 3 2 1 

33. Controleren: Ik laat mij mensen zoveel mogelijk vrij, maar hanteer wel ‘checks & 
balances’, mede om de teamleden inhoudelijk te kunnen begeleiden.
  5 4 3 2 1 

42. Initiatief: Ik stimuleer mijn teamleden om initiatieven te nemen om te helpen onze 
doelstellingen te realiseren.
  5 4 3 2 1 

43. Leider: Ik realiseer de invloed van mijn acties als leider, stimuleer professioneel 
gedrag en geef het goede voorbeeld door te doen wat ik zeg.
  5 4 3 2 1 

• Doelstellingen bereiken: is het realiseren van resultaten door doelgericht en 
planmatig te werk te gaan.
                          
44. Resultaatoriëntatie: Ik stimuleer een doelgerichte houding in mijn team.
  5 4 3 2 1 

45.Doelstellingen: Ik zet samen met de teamleden SMUR-doelstellingen; Specifiek, 
Uitdagend, Meetbaar en Realistisch.
  5 4 3 2 1 

46.Plannen: Ik ontwikkel samen met de teamleden plannen om onze doelstellingen te 
realiseren.
  5 4 3 2 1 

47.Controleren: Ik monitor de progressie van de ontwikkeling en uitvoering van 
plannen door periodieke ‘reviews.’
  5 4 3 2 1 

3. Leiderschap vaardigheden
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48. Integratie: Ik gebruik deze ‘reviews’ om de vaardigheden van mijn teamleden 
verder te ontwikkelen in lijn met hun persoonlijke ontwikkelingsplannen.
  5 4 3 2 1 

49.Rolmodel: Als leider zal ik mijn team stimuleren om met ‘het doel voor ogen’ te 
denken en te handelen.
  5 4 3 2 1 

• Professionele ontwikkeling: is de vaardigheid om de teamleden te helpen 
in het ontwikkelen van hun professionele vaardigheden en daardoor hun potentieel 
maximaal te benutten.
                                                                      
50. Analyse en evaluatie: Ik analyseer en evalueer de prestaties en persoonlijke 
ontwikkelingen van mijn teamleden op periodieke basis.
  5 4 3 2 1 

51. Potentieel: Ik identificeer de krachten en beperkingen van mijn teamleden voor de 
huidige situatie en voor de toekomst.
  5 4 3 2 1 

52. Ontwikkelingsplannen: Samen met de teamleden ontwikkelen wij een persoonlijk 
training- en ontwikkelingsplan dat maximaal gebruikt maakt van hun krachten en 
werkt aan het verbeteren van hun beperkingen.
  5 4 3 2 1 

53. Training: Ik zorg dat mijn teamleden worden ondersteund door specifieke 
trainingsplannen, die passen in hun persoonlijk ontwikkelingsplan; on-te-job, 
cursussen, seminars, lezingen en cross-training tussen de teamleden onderling.
  5 4 3 2 1 

54. Rolmodel: Als coach van mijn team, zie ik erop toe dat de professionele 
ontwikkeling een integraal onderdeel is van het dagelijkse werk. Ik beoordeel mijn 
mensen op de geleverde business resultaten en op de vooruitgang in hun persoonlijke 
ontwikkeling.
  5 4 3 2 1 

Beschrijving past bij mij: helemaal wel     >       >      >     helemaal niet
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Beschrijving past bij mij: helemaal wel     >       >      >     helemaal niet

• Kennis en informatie delen: is de houding om informatie te delen met alle 
medewerkers in de organisatie op een ‘need to know’ basis, waardoor zij duidelijk 
zijn geïnformeerd om hun werk gemotiveerd en doelgericht te kunnen verrichten.

55. Herkennen: Ik herken en respecteer de kennis, vaardigheden en prestaties van de 
medewerkers in mijn team.
  5 4 3 2 1 

56. Delen: Ik sta open voor de informatie van anderen aan mij en deel informatie op 
een need-to-know basis.
  5 4 3 2 1 

57. Promoten: Ik stimuleer mijn teamleden informatie uit te wisselen met leden van 
andere teams om elkaar te stimuleren en van elkaar te leren.
  5 4 3 2 1 

58. Faciliteren: Ik zorg dat informatie onderling wordt gedeeld op informele wijze, 
maar ook in periodieke teammeetings.
  5 4 3 2 1 

59. Strategische visie: Ik zorg ervoor dat mijn teamleden goed op de hoogte zijn van 
de visie, de doelstellingen en de strategie van de organisatie.
  5 4 3 2 1 

60.Rolmodel: Ik stimuleer het delen van informatie onderling en binnen de organisatie 
door een open houding aan te nemen naar mijn teamleden en hen op need-to-know 
basis up-to-date te houden van alle ontwikkelingen; intern en extern.
  5 4 3 2 1 

• Samenwerken in/ met teams: is de vaardigheid om effectief met mensen 
samen te werken in een georganiseerd verband. 

 61. Samenwerken: Ik ben een ‘teamplayer’, die samen met de teamleden werkt de 
realisatie van de gestelde doelen.
  5 4 3 2 1 

62. Informatie delen: Ik deel informatie proactief, waardoor mijn teamleden goed 
geïnformeerd en gemotiveerd hun werk kunnen doen.
  5 4 3 2 1 
63. Input vragen: Ik heb een ‘open mind’ en vraag regelmatig de mening van de 
teamleden over diverse onderwerpen, om tot de beste plannen en beslissingen te 

4. Relationele vaardigheden
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komen.
  5 4 3 2 1 

64. Motiveren: Ik bemoedig en stimuleer mijn teamleden door op dagelijks basis 
adequate en persoonlijke aandacht aan hen te geven. Ik vier overwinningen graag met 
z’n allen.
  5 4 3 2 1 
             
65. Teambuilding: Ik stimuleer ik respect, empathie, vertrouwen en openhartigheid 
tussen de teamleden onderling, zodat in een aangename sfeer kan worden gewerkt, 
rekening houdend met ieders kwaliteiten en beperkingen.
  5 4 3 2 1 

Beschrijving past bij mij: helemaal wel     >       >      >     helemaal niet
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                                        Vraag   Punten/Max. =  Score %  SP/KB 
1. Executie vaardigheden
• Verantwoordelijkheid 1-5 ______ / 25  = ______ %  ______

• Doorzettingsvermogen 6-10 ______  / 25  = ______ %  ______

• Dienstbaarheid 11-16 ______  /  30  = ______ %  ______

• Efficiëntie 17-21    ______ /  25  = ______ %  ______

• Sub-1 1 – 21 ______ /  105 = ______ %  ______

2. Innovatie vaardigheden
• Nieuwsgierigheid 22-26 ______ /   25 = ______ %  ______    

• Inzicht 27-32 ______ /   30 = ______ %  ______                              

• Creativiteit 33-38  ______ /   30 = ______ %  ______     

• Sub-2 22 – 38 ______ /   85 = ______ %  ______

3. Leiderschap vaardigheden
• Teamleiderschap 39-43 ______ /   25  = ______ %  ______   

• Doelstellingen bereiken 44-49 ______ /  30 = ______ %  ______    

• Prof. Ontwikkeling 50-54 ______ /  25 = ______ %  ______    

• Sub-3 39 – 54 ______  /  80 = ______ %  ______

4. Relationele vaardigheden
• Kennis en informatie 55-60 ______ /   30 = ______ %  ______    

• Samenwerken teams 61-65 ______ / 25  = ______ %  ______   

• Sub-4 55 – 65  ______  /   55  = ______ %  ______

4 De Zakelijke vaardigheden 

  1 – 65  ______  /  325  =  ______  %

20.  Zelfanalyse -  
De 4 Zakelijke Vaardigheden

    Vragenlijst • Leidinggevenden
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• Herlees het boek hoofdstuk 6, blz. 91 – 92, Gedrag en competenties 
 
1.Ga nu naar Executie vaardigheden en omcirkel per vraag de cijfers die het beste bij je 
passen.  Tel de omcirkelde cijfers Volgzaamheid nu op; deel deze door 10 en bepaal de 
percentage-score (%).

2.Herhaal deze berekening voor: productieve werkgewoonten, tijdig leveren, kwaliteit 
en gebruik van bronnen.

3.Vul de sub-1 balk nu in en bepaal de percentage-score.

•  Herhaal 1.2.3 voor de drie andere zakelijke vaardigheden: Innovatie vaardigheden, 
Leiderschap vaardigheden en Relationele vaardigheden.

•  Tel nu de scores van de vier zakelijke vaardigheden nu op in de totaalbalk Zakelijke 
vaardigheden en bepaal de totale percentage-score.

•  Vergelijk nu alle percentage-scores per onderdeel met de totale percentage-score. 

•  Bepaal vervolgens onder SP/KB welke onderdelen sterke punten zijn en welke kan-
beter punten.

•   Bespreek deze sterke- en kan-beter punten in de ontwikkelingsdialoog met jouw 
manager/mentor.

21.  Zelfanalyse -  
De 4 Zakelijke Vaardigheden

    Vragenlijst • Medewerkers
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Beschrijving past bij mij: helemaal wel     >       >      >     helemaal niet

• Volgzaamheid: de mate waarin de medewerkers de missie, de normen en de 
waarden van de organisatie handhaven; dat zich uit in het beleid en de procedures 
binnen de organisatie.

1. Volgen: het volgen van de missie, de normen en waarden en de cultuur van de 
organisatie.
  5 4 3 2 1 

2. Opereren: het uitvoeren van het beleid en het werken volgens de procedures van de 
organisatie.
  5 4 3 2 1 

• Productieve werkgewoonten: de mate van effectiviteit van de stijl van 
werken in de organisatie; m.n. doelstellingen zetten, timemanagement, prioriteiten 
stellen en afspraken nakomen.
                          
3. Prioriteiten stellen: werken aan belangrijke urgente en niet-urgente zaken in een 
effectieve balans. Geen aandacht besteden aan niet-belangrijke urgente en niet-
urgente zaken.
  5 4 3 2 1 

4. Efficiëntie: door stelselmatig het werk te plannen en uit te voeren; d.w.z. zoveel 
mogelijk planmatig te werk gaan.
  5 4 3 2 1 
    
• Tijdig leveren: de mate waarin men tijdig de werkzaamheden c.q. taken, 
projecten oplevert.
                                                                      
5. Productietijden: tempo en tijdschema’s van de ‘leverancier’ zijn acceptabel voor de 
‘klant’ van de projecten, diensten of producten.
  5 4 3 2 1 

6. Tijdigheid: Afspraak is afspraak, ik lever op het overeengekomen tijdstip.
  5 4 3 2 1 

1.Executie vaardigheden

21.  Zelfanalyse -  
De 4 Zakelijke Vaardigheden

    Vragenlijst • Medewerkers
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7. Extra inzet: Zelfs onredelijke en lastige tijdschema’s worden vervuld. Werken onder 
tijdsdruk kan ik goed aan.
  5 4 3 2 1 

• Kwaliteit van werk: refereert naar de kwaliteit van diensten of goederen en de 
mate waarin men foutloos werkt zonder verspilling.

8. Kwaliteit van werk: ik lever werk van hoge kwaliteit.
  5 4 3 2 1 

9.   Foutloos: Mijn werk is meestal zonder fouten. Weinig correcties zijn nodig.
  5 4 3 2 1 
 
• Gebruik van bronnen: refereert naar het zuinig en economisch gebruik van 
mensen, materialen, geld en tijd.

10. Budgetcontrole: het werk wordt binnen het beschikbare budget voor inzet van 
mensen, materialen en tijd afgeleverd.
  5 4 3 2 1 

11. ‘Get it done’: Ik zorg ervoor dat ik de ‘klus’ tijdig en correct oplever. 
  5 4 3 2 1 

Beschrijving past bij mij: helemaal wel     >       >      >     helemaal niet
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Beschrijving past bij mij: helemaal wel     >       >      >     helemaal niet

• Nieuwe vaardigheden en bekwaamheden: de mate waarin men zich 
nieuwe vaardigheden en bekwaamheden eigen maakt.

12. Herkennen: Als de gelegenheid tijdens het werk zich voordoet wil ik graag leren.
  5 4 3 2 1 

13. Leergierigheid: Ik wil altijd graag nieuwe methoden en technieken leren om in de 
toekomst nog beter te functioneren.
  5 4 3 2 1 

14. Prioriteit: Ik vind het belangrijk om nieuwe methoden en technieken te leren.
  5 4 3 2 1 

15. Ontwikkeling: Ik wil aan het einde van een jaar kunnen beschikken over 
meer vaardigheden dan aan het begin van het jaar. Ik wil mijzelf graag continue 
ontwikkelen.
  5 4 3 2 1 

• Vrijheid van handelen: de mate waarin men zelfstandig, zonder supervisie, kan 
werken.
                        
16. Hulp: Ik heb niet veel hulp nodig van mijn baas en collega’s.
  5 4 3 2 1 

17. Zelfstandigheid: Ik kan zelfstandig mijn werk doen.
  5 4 3 2 1 

18. Aandacht: Ik heb niet zoveel aandacht van mijn baas nodig om toch goed te 
functioneren.
  5 4 3 2 1 

2. Innovatie vaardigheden
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Beschrijving past bij mij: helemaal wel     >       >      >     helemaal niet

• Empathie: is de vaardigheid om zich goed in te leven in de ervaringen en 
gevoelens van andere mensen.     
                                                             
19. Zorg: Ik geef oprecht om mensen.
  5 4 3 2 1 

20. Hulpvaardig: Ik ben beschikbaar om te helpen.
  5 4 3 2 1 

21. Belangstelling: Ik heb oprechte belangstelling voor het geluk en de tegenslagen 
van mensen.
  5 4 3 2 1 

• Geduld: is de vaardigheid om te wachten of juist door te gaan zonder te klagen 
of geïrriteerd te raken.    
 
22. Tolerantie: Ik ben verdraagzaam naar mensen en processen.
  5 4 3 2 1 

23. Luisteren: Ik luister en overweeg voordat een taak ik ga uitvoeren. Ik denk goed na 
voordat ik begin.
  5 4 3 2 1 

24. Begrijpen: Ik probeer eerst mensen en gegevens te begrijpen voordat ik ga 
handelen; ‘eerst nadenken, dan doen.’
  5 4 3 2 1 

• Beheersing: de vaardigheid om ook in moeilijke tijden of situaties kalm te 
blijven door zelfbeheersing.

25. Kalm onder druk: Ik blijf kalm onder tijdsdruk of andere moeilijke situaties.
  5 4 3 2 1 

26.Blijft open: Onder moeilijke omstandigheden word ik niet defensief of geïrriteerd.
  5 4 3 2 1 

27.Stressbestendig: Ik kan ook normaal functioneren in stressvolle situaties.
  5 4 3 2 1 

28. Accepteren: Ik raak niet geïrriteerd wanneer ik tegenstand ontmoet.
  5 4 3 2 1 

3. Leiderschap vaardigheden
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Beschrijving past bij mij: helemaal wel     >       >      >     helemaal niet

• Omgaan met diversiteit: de vaardigheid, waarin men kan omgaan met 
andersdenkenden en mensen met een andere etnische achtergrond, geslacht, geloof, 
seksuele voorkeur en fysieke en geestelijke capaciteiten.

29. Omgang: Ik kan met mensen van alle rangen en standen gelijkwaardig en 
evenwichtig omgaan.
  5 4 3 2 1 

30.Behandeling: Ik behandel iedereen op een gelijkwaardige en eerlijke manier.
  5 4 3 2 1 

• Integriteit en vertrouwen: refereert naar de kwaliteit om eerlijk, met sterke 
morele principes en vertrouwen om te gaan met andere mensen.                          

31. Vertrouwen: Ik word door iedereen vertrouwd.
  5 4 3 2 1 

32. Betrouwbaar: Ik word beschouwd als een betrouwbaar mens.
  5 4 3 2 1 

33. Directheid: Ik kan onverbloemd de waarheid spreken op een behulpzame manier.
  5 4 3 2 1 

34. Zelfvertrouwen: Ik behoud doorgaans mijn zelfvertrouwen.
  5 4 3 2 1 
             
35. Toegeven: Ik kan mijn fouten toegeven.
  5 4 3 2 1 

36. Persoonlijke gewin: Ik laat mij niet verleiden tot persoonlijk gewin.
  5 4 3 2 1 

4. Relationele vaardigheden



It all begins with people | Hoofstuk 6. Persoonlijke zingeving | Zelfanalyse – Ontwikkelingsdialoog 99

• Relaties met collega’s: de vaardigheid om productief en effectief met anderen 
in een team samen te werken.  
                                                                    
37. Teamspeler: Ik ben een teamspeler en kan goed samenwerken met anderen.
  5 4 3 2 1 

38. Vertrouwenwekkend: Ik krijg snel het vertrouwen en steun van mijn collega’s.
  5 4 3 2 1 

39. Stimulerend: Ik stimuleer de samenwerking met mijn collega’s.
  5 4 3 2 1 

40. Openhartig: Ik kan openhartig communiceren met mijn collega’s.
  5 4 3 2 1 

Beschrijving past bij mij: helemaal wel     >       >      >     helemaal niet
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21.  Zelfanalyse -  
De 4 Zakelijke Vaardigheden

    Vragenlijst • Medewerkers

 Naam: ________________        Vraag   Punten/Max. =  Score %  SP/KB 

1. Executie vaardigheden
•Volgzaamheid 1-2 ______ / 10 =   ______ % ______

• Productieve gewoonten 3-4 ______ / 10  =   ______ % ______

• Tijdig leveren 5-7 ______ /   15 =   ______ % ______

• Kwaliteit van werk 8-9 ______ /   10 =   ______ % ______

• Bebruik van bronnen 10-11  ______ /   10  =   ______ % ______

• Sub-1 1-11 ______ / 55 =   ______ % ______

2. Innovatie vaardigheden

• Nieuwe vaardigheden en 12-15 ______ /  20 =   ______ % ______ 

bekwaamheden   

• Vrijheid van handelen  16-18 ______ / 15  =   ______ % ______                                  

• Sub-2 12-18 ______ / 35    =   ______ % ______

3. Leiderschap vaardigheden

• Empathie 19-21 ______ / 15  =   ______ % ______    

• Geduld 22-24 ______ / 15 =   ______ % ______   

• Beheersing 25-28 ______ / 20  =   ______ % ______   

• Sub-3 19-28 ______ /  50  =   ______ % ______

4. Relationele vaardigheden

• Omgaan met diversiteit 29-30 ______ / 10  =   ______ % ______   

• Integriteit & vertrouwen 31-36   ______   /  30  =   ______ % ______

• Relaties met collega’s 37-40 ______ / 20 =   ______ % ______

• Sub-4 29-40 ______ / 60  =   ______ % ______

De 4 Zakelijke vaardigheden 1-40 ______ / 200   =  ______  %
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Naam: 

Functie: 

 Business Project: 

 • Doel: 
      
      
 

 • Actiestappen: 
     

     

     

 Persoonlijk Trainingsdoel: 

 • Doel: 
      

      
 • Actiestappen: 
     

     

     

22. Persoonlijk Ontwikkelingsplan 
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Conclusie 
Het aannemen en weer laten gaan van medewerkers vergt serieuze aandacht en 
analyse van de werkgever. Eerst door het voeren van kennismakingsgesprek op basis 
van zingeving. Daarna in de begeleiding van de medewerker in het bedrijf door de 
zelfanalyse en de ontwikkelingsdialoog en voorts bij het afscheid van de medewerker. 
People management is een serieuze taak in het bedrijf en zou mijns inziens onder de 
directe verantwoordelijk dienen te vallen van de CEO, ofwel de Chief People Officer, 
waarover meer in hoofdstuk 8.

Aanbeveling 
12. Heb de moed en de consideratie om uw medewerkers tijdig te laten gaan en maak 
daarom periodiek Willen & Kunnen analyses.
13. Vervang het traditionele sollicitatiegesprek voor een zingevingsgesprek om te 
evalueren of bij partijen bij elkaar passen en kunnen bijdragen aan elkaars ambities.

Suggesties voor de praktijk

• Wel doen: Zelfanalyse en Ontwikkelingsdialoog zijn ‘key’
Het is een herhaling, maar in de praktijk blijkt vaak dat functioneringsgesprekken 
worden uitgesteld met afstel tot gevolg, of deze gesprekken worden met onvoldoende 
diepgang uitgevoerd. Deze situatie leidt doorgaans niet tot hogere betrokkenheid 
van deze medewerker in zijn werk. Het is dus ‘key’ dat deze gesprekken wel worden 
gevoerd. In het belang van de medewerker, van de manager en van de organisatie. Het 
is een wederzijdse verantwoordelijkheid van de manager en de medewerker. Als deze 
gesprekken niet – regelmatig – plaats vinden dient de CEO in te grijpen.

• Ook doen: Zingevingsgesprek i.p.v. sollicitatiegesprek
Door het voeren van een zingevingsdialoog kan worden voorkomen dat een sollicitant gaat 
werken voor een bedrijf waarvan hij de missie, visie en kernwaarden niet onderschrijft. 
Als de sollicitant bij de organisatie invulling kan geven aan zijn persoonlijke missie 
en visie, en zijn kernwaarden conflicteren niet met die van de organisatie, dan is er 
sprake van een potentieel betrokken medewerker. Het gesprek tussen sollicitant en 
de werkgever over hun persoonlijke en zakelijke zingeving is dus een evenwichtige en 
volwassen manier van solliciteren.  

Analyse
Willen en Kunnen Analyse

Medewerkers aannemen en 
weer laten gaan

7.
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Medewerkers aannemen en weer laten gaan 

• Herlees het boek hoofdstuk 7, blz. 105 – 109 – Willen en Kunnen – Analyse
 

Figuur 12 Willen en Kunnen - Analyse

•  We gaan ervan uit dat elke nieuwe medewerkers wordt aangenomen als WK, grote W 
en grote K; d.w.z. zowel instelling-mentaliteit-inzet en kennis-ervaring-vaardigheden 
scoort deze medewerkers hoog, anders was hij/zij niet aangenomen. Lijnmanagers en 
HR-managers doen er goed aan jaarlijks de Willen/Kunnen scores te rapporteren aan 
de directie van de organisatie.

•  Maak een overzicht van alle medewerkers per organisatorische eenheid; bv. productie, 
marketing, sales, financiën etc. op basis van het inzicht van hun manager omtrent het 
willen en kunnen van deze medewerkers. 

•  Per organisatie kunnen daarvoor specifieke criteria worden vastgesteld, maar algemene 
criteria zijn:

 Willen = inzet, energie, instelling, mentaliteit, houding, gedrag etc.
 Kunnen = Kennis, vaardigheden, ontwikkeling, leervermogen, groei etc.

•  Maak nu een overzicht per afdeling per persoon met de aantallen Stars, Drivers, 
Potentials en Leavers.

Willen

Leavers

Kunnen

Drivers Stars

Potentials

W K

KW WK

Motiveren

Trainen

WK

+

-/-

-/- +
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Gebruik de ontwikkelingsdialoog om de medewerkers te coachen richting WK; d.w.z.
 
Stars (WK) – Maximaal inzetten in de busines met uitdagende businessprojecten en 
persoonlijke trainingsdoelen. Maak hen echt belangrijk.

Drivers (Wk) – Deze medewerkers verdienen credits geven voor het WILLEN en 
bespreek met hen hun kunnen. Waarom minder kunnen? Hoe kunnen we samen weer 
naar KUNNEN komen; welke training is daarvoor nodig? Stel concrete verwachtingen 
voor verdere evaluatie.

Potentials (wK) – Deze medewerkers hebben een motivatieprobleem (willen) en 
benutten niet hun KUNNEN. Wat is er aan de hand, waarom is de motivatie omlaag? 
Wat kunnen we er samen aan doen? Stel ook hier verwachtingen voor verdere evaluatie.

Leavers (wk) – Dit zijn medewerkers die in de loop der tijd zijn afgegleden van WK naar 
wk. Ondanks motivatie- en trainingsprogramma’s is het niet gelukt deze medewerkers 
weer WK te laten worden. Het is tijd om te gaan. 

Gebruik de ontwikkelingsdialoog om op basis van de zelfanalyse van de medewerker 
hem/haar goed te begrijpen m.b.t. hun zelfbeeld, hun ambities en hun energie om zich 
verder te ontwikkelen.

Gebruik de ontwikkelingdialoog ook om vast te stellen hoe de manager denkt over de 
medewerker. De ontwikkelingsdialoog is niet alleen luisteren om te begrijpen, maar ook 
communiceren om begrepen te worden. Kleine k en kleine w moet besproken worden 
en gevolgd worden door actiestappen om te verbeteren. Lukt dit in redelijke tijd niet dan 
is het ‘fair play’ om deze medewerkers te laten gaan.

Iedere manager is verantwoordelijk voor het Willen – Kunnen niveau van de medewerkers 
in zijn/haar afdeling; d.w.z. de manager dient de juiste maatregelen en beslissingen te 
nemen, op een dusdanige wijze dat de beslissing om een medewerker te ‘laten gaan’ 
nooit onverwachts mag zijn voor deze medewerker. In de ontwikkelingsdialoog met de 
medewerker moet zijn matige willen en/of matige kunnen worden besproken. Dat is een 
kwestie van ‘fair play’ en fatsoen. 

De CEO is uiteindelijk verantwoordelijk voor het niveau van Willen en Kunnen in de 
organisatie en dient zich persoonlijk te laten informeren over de status en de actiestappen 
door alle managers in de organisatie.

It all begins with people is dus geen pleidooi voor te ruimhartig of slap 
personeelsmanagement.  Wel voor vertrouwen – veiligheid en aandacht – discipline. 
Een organisatie kan niet bestaan met kleine k’s en kleine w’s, dat is niet fair naar de 
grote W’s en de grote K’s en de aandeelhouders.
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Willen en Kunnen - Analyse
Afdeling: ___________________                 Manager: ______________                                                                

Medewerkers              Geplande actiestappen

Stars = WILLEN – KUNNEN                            

• ______________________   Businessproject – X

• ______________________

Drivers = WILLEN – KUNNEN

• ______________________   Training onderwerp – Y
                                                                  
        Evaluatiedatum….
• ______________________

Potentials = WILLEN – KUNNEN

• ______________________   Motivatieprogramma-Z
                                                                  
        Evaluatiedatum….
• ______________________

                 
Leavers = willen – kunnen

• ______________________   Voordracht ‘Laten gaan’

• ______________________                 

Medewerkers WK-Grid    Aantal            Percentage
Stars       _____                 ______%

Drivers       _____                 ______%

Potentials      _____                 ______%

Leavers      _____                 ______%

Totaal       _____                 ______%         
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Conclusie 
Discipline en ritme zijn noodzakelijke voorwaarden om de art-of-execution goed uit te 
voeren. Discipline en ritme zijn ook essentieel om met een team businessresultaten te 
realiseren en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Door discipline en ritme ontstaat 
ook verbondenheid tussen de manager en zijn medewerkers. Discipline en ritme dragen 
bij het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid.

Leiderschap - De discipline van de manager om te delegeren en niet top-down te 
managen. De discipline om dienstbaar te zijn aan zijn team. De discipline om te werken 
aan businessresultaten én aan de ontwikkeling van medewerkers in zijn team en last 
but not least de discipline om het goede voorbeeld te geven door zich te gedragen 
volgens de kernwaarden van het bedrijf. Dat is leiderschap.

Focus - De discipline om per periode één businessproject en één project voor persoonlijke 
ontwikkeling uit te voeren en het ritme om dat iedere zes maanden te doen. Dat vraagt 
om keuze te maken en focus in een team aan te brengen op de meest belangrijke zaken.

Gedrag - De discipline om gedragsdoelen te stellen in plaats van alleen aandacht te 
hebben voor de businessresultaten.
 
Team - De discipline en het ritme om periodiek met de teamleden bij elkaar te komen 
om de business te bespreken.

Aanbeveling 
14. Laat de leider van een organisatie functioneren als een Chief People Officer, 
verantwoordelijk voor de borging van de cultuur in zijn organisatie door zijn 
voorbeeldgedrag van kernwaarden, zijn aandacht voor businessresultaten én voor 
de ontwikkeling van zijn medewerkers; d.w.z. voor de business én voor de mensen. 
Discipline en ritme zijn noodzakelijke voorwaarden om de art-of-execution (leiderschap-
focus-gedrag-team) succesvol in de praktijk te brengen.

Suggesties voor de praktijk

• Ontwikkel medewerkersbetrokkenheid door actief HR-beleid
Missie, visie en kernwaarden kunnen daadwerkelijk bijdragen aan de betrokkenheid van 
medewerkers in hun werk. Zie bijlage 2 vraag 8. Regelmatig aandacht geven aan de 
medewerker (bijlage 2 vraag 4-5-6) helpt ook. De zelfanalyse, de ontwikkelingsdialoog 
en het POP dragen bij aan groei en ontwikkeling van medewerkers (bijlage 2 vraag 
11-12) en zijn voor de betrokkenheid van medewerkers ook van cruciaal belang. Deze 
instrumenten inzetten in het Human Resources beleid lijkt dus verstandig.

• Evalueer en verbeter de medewerkersbetrokkenheid 
Het ligt dus in de rede dat de Chief-People-Officer op jaarlijkse basis aandacht aan zijn 
managers en medewerkers vraagt voor het evalueren van hun eigen betrokkenheid in 
hun werk en aan deze CPO in vertrouwen te rapporteren. Zo kan de CPO analyseren hoe 
het is gesteld met de ontwikkeling en het niveau van medewerkers betrokkenheid in de 
onderneming.Op basis van deze rapportage kan de CPO – aanvullende – maatregelen 
nemen om de betrokkenheid in de organisatie te handhaven of verder uit te bouwen. 

The Chief People Officer8.
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Analyse

De CEO of CPO is eindverantwoordelijk voor de businessresultaten en het niveau en 
de ontwikkeling van zijn ‘human capital’; d.w.z. alle managers en medewerkers in de 
organisatie.

Dus op regelmatige basis dient de CPO zich te vergewissen van de ‘state-of-the-business’ 
door analyse van:

Organisatie: Missie – Visie – Kernwaarden – Gedrag; 
is de dagelijkse cultuur hiermee in overeenstemming. 

Business: Strategie en businessplanning en -uitvoering en resultaten. Dit vraagt om: 
leiderschap in visie en gedrag, focus op prioriteiten, monitoring van gedragsdoelstellingen 
om businessdoelstellingen te realiseren en teamwork. 

People: Medewerkersbetrokkenheid, Zelfanalyse en ontwikkelings-dialoog, Willen & 
Kunnen Analyse, persoonlijke ontwikkelings-programma’s en een effectief beleid van 
mensen aannemen (zingevingsdialoog) en weer laten gaan.

Analyse: Om organisatie – business – people goed te kunnen volgen en te ontwikkelen 
kan de CPO de analyses besproken in dit werkboek, en vele anderen, gebruiken.

Figuur 13 The Art-of-Execution
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• Bedrijfscultuur: Van sollicitatiegesprek naar zingevingsgesprek
Wij stimuleren leiders van organisaties nieuwe medewerkers aan te nemen op basis 
van een zingevingsgesprek. Wat gaat de nieuwe medewerker bijdragen aan de missie 
en de visie van de onderneming – de zakelijke zingeving? En, wat kan de onderneming 
bijdragen aan de ontwikkeling van de werknemer, zodat deze zijn persoonlijke missie en 
visie kan realiseren – de persoonlijke zingeving? Dat is een evenwichtige relatie waarin 
men elkaar versterkt. Wij moedigen ondernemers aan dit initiatief te nemen. 

• Organisatie: Van oranje naar groen denken
Wij stimuleren werkgevers hun organisaties een groene structuur te geven. Bottom-
up op basis van ‘management-by-empowerment.’ Vele organisaties werken nog top-
down: amber met een formele hiërarchie op basis van gezag en controle of oranje met 
‘management-by-objectives’, waarin de top bepaalt wat er moet worden gerealiseerd. 
Wij bevelen werkgevers en hun medewerkers ‘groen’ te werken en gezamenlijk de 
kernwaarden van de onderneming te formuleren en zo de betrokkenheid van medewerkers 
te verhogen.

• Werknemer: Van reactief naar proactief denken 
Wij stimuleren werknemers in Nederland te denken in kansen. Om deze kansen te 
benutten is het verstandig ‘een leven lang te leren’, dat wil zeggen te werken aan hun 
persoonlijke ontwikkeling. Niet omdat dit verwacht wordt door de werkgever wordt 
(reactief), maar omdat de werknemers dit zelf graag wil en het past in het realiseren 
van hun eigen levensvisie (proactief). De generatie van Millennials doet dit al vaak. 
Generation X en de Baby Boomers kunnen hierin verbeteren. Wij moedigen werkgevers 
aan hun werknemers hierin te stimuleren.

• Manager: Van beoordelingsgesprek naar ontwikkelingsdialoog 
Wij stimuleren managers empathisch te luisteren naar de zelfanalyse van hun 
medewerkers om hun bewustzijn over hun krachten en hun beperkingen te bevorderen, 
zodat deze meer gebruik kunnen gaan maken van deze krachten en mooie business 
projecten kunnen realiseren. Maar ook bewust te zijn van hun beperkingen en deze te 
trainen. Wij moedigen managers aan een omgeving van vertrouwen en veiligheid voor 
hun medewerkers te creëren, waarin met aandacht de zelfanalyse van de medewerker 
kan worden besproken in de ontwikkelingsdialoog.

• Bedrijfsleiding: Van Chief-Executive Officer naar Chief-People-Officer 
Wij stimuleren leiders van bedrijven de ultieme verantwoordelijkheid te nemen voor de 
cultuur in hun organisatie. Door dagelijks deze cultuur voor te leven, door het goede 
voorbeeld te geven. Door dagelijks eindverantwoordelijk te zijn voor het wel-en-wee 
van hun ‘human capital. Dus niet alleen verantwoordelijk te zijn voor de business 
resultaten, maar ook voor de ontwikkeling van de medewerkers. Wij vragen de Chief-
People-Officer de verantwoordelijk te nemen voor de betrokkenheid van medewerkers 
in de onderneming.

Paradigma shift 
in denken en doen!

9.
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Dank je wel!
Mede namens mijn collega’s bij Maarleveld Van Nieuwpoort bedank ik je hartelijk voor 
al je aandacht en je geduld. Wil je met ons in gesprek over medewerkersbetrokkenheid 
en de methoden om deze verhogen? Be welcome!

Derick – H. Maarleveld

Mobiel: 06 – 52 40 50 87

Email: derick@mvnp.nl

Website: www.mvnp.nl


