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Vraagstelling: 
Voldoet XXX aan de gestelde eisen voor de functie van After Sales Manager.  

  

 

Deze rapportage is vertrouwelijk van aard. De conclusies hebben alleen betrekking op de aan de rapportage 
ten grondslag liggende doel- en of vraagstelling en kunnen niet zonder meer dienen voor de beantwoording 
van andere vragen. De conclusies verliezen hun geldigheid één jaar nadat de test is afgenomen. Uitvoerder is 
lid van het NIP en werkt volgens de beroepscode van psychologen. 
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Uitslag Selectie HBO-WO testprogramma 
 

Om het werk- en denkniveau van XXX te bepalen, is gericht gekeken naar de cognitieve capaciteiten die voor 

de functie van belang zijn. De uitslagen worden vergeleken met de normgroep op HBO niveau. De ruwe score 

wordt vertaald naar de normscore welke in sten scores uitgedrukt zijn op een schaal van 1 tot met 10, waarbij 

1 zeer laag is, 5 gemiddeld en 10 zeer hoog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De totaalscore voor XXX is 3, dit wil zeggen dat hij geen HBO werk en denkniveau heeft, dit ligt rond het MBO 

niveau. 

 
 
 
 
Reflector Big Five Personality; Persoonlijkheidsvragenlijst 
 
De Big Five Personality meet aan de hand van vijf factoren en hun onderliggende facetten de persoonlijkheid 
van een kandidaat. De combinatie van deze vijf factoren zorgt voor een uniek persoonlijk profiel.  
Persoonlijkheid zegt iets over het gedrag dat iemand typeert in vergelijking tot anderen. De manier waarop 
iemand zal omgaan met anderen en met situaties in het werk wordt onder andere bepaald door diens 
persoonlijkheid. 
Het gaat hierbij om de volgende vijf persoonlijkheidsfactoren: 
 
• iNstabiliteit: de mate waarin we emotioneel op tegenslag reageren 
• Extraversie: de mate waarin we actief contact met anderen onderhouden 
• Openstaan: de mate waarin we naar nieuwe ervaringen en ideeën zoeken 
• Aanpassen: de mate waarin we het belang van anderen boven ons eigen belang stellen 
• Consciëntieusheid: de mate waarin we ons georganiseerd en doelgericht gedragen. 
 
De uitslagen van de kandidaat op de vijf persoonlijkheidsfactoren en hun onderliggende facetten, worden 
weergegeven in een balk. Deze balk is onderverdeeld in scores met de bijbehorende beschrijving. De score 
van de kandidaat is met geel gemarkeerd.  
Na de exacte uitslag volgt de interpretatie van de factoren, wat deze betekenen en wat de gevolgen zijn van 
de factoren in relatie tot elkaar. 
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Uitslag factor iNstabiliteit 
 

7% 24% 38% 24% 7% 
 
N: iNstabiliteit De mate waarin we emotioneel op tegenslag reageren 

 
  39    

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Veerkrachtig ( N-) Ontvankelijk (N=) Reactief (N +) 
 

 
 

N1: Gevoeligheid  Hoeveel zorgen we ons maken over onszelf 
 

   53   

<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Maakt zich zelden zorgen Maakt zich van tijd tot tijd zorgen Maakt zich vaak zorgen 

 
N2: Intensiteit Hoe gemakkelijk we boos worden 

 
  40    

<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Blijft meestal rustig Soms boos bij tegenslag Snel boos bij tegenslag 
 

N3: Interpretatie Hoeveel problemen we in situaties zien 
 

 34     

<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 
Ziet eerder oplossingen  

dan problemen 
Kijkt realistisch tegen 

situaties aan 
Ziet eerder problemen 

dan oplossingen 
 

N4: Hersteltijd Hoeveel tijd we nodig hebben om van tegenslag te herstellen 
 

  43    

<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Herstelt na korte tijd Heeft een gemiddelde  
hersteltijd nodig 

Heeft een lange  
hersteltijd nodig 

 
N5: Terughoudendheid De mate waarin we ons ongemakkelijk voelen in een groep 

 
  39    

<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Staat graag op de voorgrond Vraagt gemiddelde aandacht Blijft liever op de achtergrond 
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Uitslag factor Extraversie 
 

7% 24% 38% 24% 7% 
 
E: Extraversie De mate waarin we emotioneel op tegenslag reageren 

 
    64  

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Introvert (E-) Ambivert (E=) Extravert (E+) 
 

 
 

E1: Enthousiasme De mate waarin we persoonlijk en prettig met anderen omgaan 
 

   55   

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Houdt aandacht meestal  
zakelijk 

Toont af en toe  
persoonlijke aandacht 

Toont veel  
persoonlijke aandacht 

 
E2: Sociabiliteit Hoe gemakkelijk en hoe vaak we het gezelschap van anderen zoeken 

 
    59  

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Doet dingen bij voorkeur alleen Zoekt bij gelegenheid anderen op Geeft de voorkeur aan dingen samen 
doen met anderen 

 
E3: Energie De mate van energie en het tempo van werken die we laten zien 

 
     67 

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Heeft een rustig tempo  
van leven en werken 

Heeft een gemiddeld tempo   
van leven en werken 

Heeft een energiek tempo van leven 
en werken 

 
E4: Leiding nemen De mate waarin we een voortrekkersrol op ons nemen 

 
    58  

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Laat meestal de leiding 
aan anderen 

Neemt alleen de leiding  
wanneer dat voor de hand ligt 

Neemt doorgaans 
direct de leiding 

 
E5: Directheid De mate waarin we direct onze mening geven 

 
    61  

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Houdt meningen 
doorgaans voor zich 

Spreekt bij gelegenheid 
meningen uit 

Geeft meningen 
meestal direct 
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Uitslag factor Openstaan 
 

7% 24% 38% 24% 7% 
 
O: Openstaan De mate waarin we naar nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën zoeken 

 
   56  

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Behoudend (O-) Gematigd (O=) Onderzoekend (O+) 
 

 
 

O1: Verbeelding De hoeveelheid nieuwe ideeën en toepassingen die we bedenken 
 

    60  

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Bedenkt geen nieuwe ideeën 
en toepassingen 

Bedenkt af en toe nieuwe 
ideeën en toepassingen 

Bedenkt voortdurend nieuwe  
ideeën en toepassingen 

 
O2: Complexiteit De mate waarin we zaken complex en theoretisch benaderen 

 
     60  

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Benadert zaken 
eenvoudig en praktisch 

Behoudt evenwicht tussen  
eenvoud en complexiteit 

Benadert zaken  
complex en theoretisch 

 
O3: Veranderingen De hoeveelheid veranderingen die we nastreven 

 
   51   

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Wil bestaande manieren van 
werken in stand houden 

Accepteert veranderingen 
als dat nodig is 

Zoekt voortdurend naar  
nieuwe manieren van werken 

 
O4: Autonomie De mate van onafhankelijkheid in onze opvattingen en argumenten  

 
  44    

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Sluit aan bij gangbare 
opvattingen  

Komt soms met oorspronkelijke 
opvattingen  

Komt met oorspronkelijke 
opvattingen 
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Uitslag factor Aanpassen 
 

7% 24% 38% 24% 7% 
 
A: Aanpassen De mate waarin we het belang van anderen boven ons eigen belang stellen 

 
  45    

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Uitdagend (A-) Onderhandelend (A=) Aanpassend (A+) 
 

 
 

A1: Service De mate waarin van interesse voor de behoeften en belangen van anderen 
 

   48   

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Stelt eigen belangen voorop Evenwicht tussen behoeften en 
belangen van zelf en anderen 

Stelt belangen van anderen 
voorop 

 
A2: Overeenstemming De mate waarin we meningsverschillen proberen te vermijden 

 
 35     

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Gaat confrontaties aan Zoekt naar oplossing  
van conflicten 

Probeert discussies en conflicten te 
vermijden 

 
A3: Erkenning De mate waarin we erkenning voor onszelf nastreven 

 
30     

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Verlangt erkenning  
van anderen 

Accepteert erkenning 
van anderen 

Voelt zich ongemakkelijk bij  
erkenning door anderen 

 
A4: Vertrouwen Hoe gemakkelijk we anderen ons vertrouwen schenken 

 
   56  

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Is gereserveerd ten opzichte 
van anderen 

Vertouwt anderen in  
beperkte mate 

Schenkt anderen 
gemakkelijk vertrouwen 

 
A5: Tact Hoe zorgvuldig we onze woorden kiezen 

 
  44    

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Uit zich weinig zorgvuldig Kiest woorden  
gemiddeld zorgvuldig 

Kiest de juiste 
 woorden zorgvuldig 
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Uitslag factor Consciëntieusheid 
 

7% 24% 38% 24% 7% 
 
C: Consciëntieusheid De mate waarin we ons georganiseerd en doelgericht gedragen 

 
    64  

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Flexibel(C-) Evenwichtig(C=) Doelgericht (C+) 
 

 
 

C1: Perfectionisme De mate waarin we naar een perfect resultaat streven 
 

    58  

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Accepteert onvolkomenheden 
In resultaten 

Streeft naar gemiddeld 
 voldoende resultaat 

Streeft naar  
perfecte resultaten 

 
C2: Organisatie De mate waarin we georganiseerd en gestructureerd werken 

 
    63  

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Is weinig georganiseerd Enigszins georganiseerd Sterk georganiseerd 
 

C3: Gedrevenheid De mate waarin we streven steeds meer te bereiken 
 

    61  

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Is tevreden met het huidige  
niveau van presteren 

Wil met mate groeien in 
niveau van presteren Streeft naar een hoog prestatieniveau  

 
C4: Concentratie Hoe geconcentreerd we de aandacht bij een taak vasthouden 

 
    63  

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 
Laat gemakkelijk de aandacht tussen 

verschillende taken wisselen 
Laat de aandacht af en toe naar een 

andere taak verschuiven 
Blijft geconcentreerd de aandacht bij 

één taak houden 
 

C5: Methodisch werken De mate waarin we vooruitziend en gedetailleerd plannen 
 

    57  

 
<30  -- 35  - 45  = 55  + 65    ++ 70> 

Begint vaak aan een taak 
zonder planning 

Plant taken  
globaal vooraf 

Plant taken vooruitziend 
en gedetailleerd 
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Interpretatie van de vijf factoren 
 
De score op de factor iNstabiliteit geeft aan dat XXX veerkrachtig is. Dit wil zeggen dat hij zich soms wat 
zorgen kan maken over nieuwe of moeilijke zaken die hem te wachten staan of bij gebeurtenissen die zeer 
dicht bij hem staan. Bij tegenslagen blijft hij rustig en denkt hij vooral in oplossingen. Hierna herstelt hij zich 
redelijk snel en kan de zaken van hem af zetten. 
In een groep staat XXX regelmatig op de voorgrond, zijn aanwezigheid is duidelijk merkbaar. Dit komt overeen 
met zijn score op de factor Extraversie waaruit blijkt dat hij extravert is. Hij heeft persoonlijke aandacht voor de 
mensen in zijn omgeving en werkt graag samen met anderen. Hij heeft daarbij een energiek tempo in zijn 
manier van werken en neemt de leiding snel op zich. Zijn meningen geeft hij direct, hij houdt deze niet voor 
zich. Zijn energieke tempo in combinatie met zijn oplossingsgerichtheid kan ervoor zorgen dat hij zo snel in 
handelen is als een probleem zich voordoet, waardoor zijn mensen hem wellicht niet kunnen volgen. Deze 
combinatie kan er ook voor zorgen dat hij koel en afstandelijk overkomt, wat niet zo is gezien zijn persoonlijke 
aandacht voor anderen. 
De uitslag op de factor Openstaan laat zien dat XXX onderzoekend is. Hij komt zelf regelmatig met nieuwe 
ideeën en toepassingen binnen het werk, waarbij hij de dingen graag op alle manieren bekijkt om zeker te 
weten dat iets het beste is. Veranderingen van buitenaf accepteert hij indien deze noodzakelijk zijn, ook hierbij 
wil hij zeker weten dat een verandering van toegevoegde waarde is. In een discussie sluit hij zich aan bij de 
gangbare opinie, wat niet overeenkomt met zijn score op het direct zijn mening geven. Dit wordt door hem ook 
niet geheel herkent. Wel heeft hij zich eigen gemaakt dat hij niet altijd meteen moet reageren maar ook 
anderen een kans moet geven, en dat hij soms nog eens ergens goed over na wil denken.  
De factor Aanpassen toont aan dat XXX onderhandelend is tegen het uitdagende aan. Hij weet een goed 
evenwicht te bewaren tussen zijn eigen behoeften en belangen en die van anderen. Dit komt overeen met zijn 
score op aandacht voor anderen. Hij gaat confrontaties niet uit de weg en weet zich daarbij soms wat 
onzorgvuldig te uiten in de emotie die daarmee gepaard gaat. Dit komt overeen met het direct zijn mening 
zeggen. Hij heeft snel vertrouwen in anderen, hij stelt zich open op en wacht het af. Mochten mensen hem 
teleurstellen dan kan hij dit met zijn veerkracht makkelijk opvangen. Hij verlangt wel veel erkenning voor de 
dingen die hij doet. Dit zal hij niet snel krijgen gezien zijn scores op iNstabiliteit. Men heeft het idee dat iemand 
die zeer veerkrachtig is niet gauw behoefte heeft aan erkenning. Deze score is hoog, dit komt mede door de 
werksituatie zoals die nu is, waar erkenning niet gegeven wordt. Dit versterkt des te meer de behoefte.  
XXX is doelgericht zo blijkt uit zijn score op de factor Consciëntieusheid. Hij streeft naar perfecte resultaten, is 
daarbij sterk georganiseerd en plant vooruitziend en gedetailleerd en weet zijn aandacht geconcentreerd bij 
een taak te houden. Voor zichzelf wil hij nog veel bereiken, hij streeft naar een hoger prestatieniveau.  
 
Het geheel laat een man zien die weet wat hij wil en zeer rustig en kalm maar wel doelgericht te werk gaat. Hij 
is snel in zijn handelen, niet alleen bij probleemsituaties maar ook in het dagelijkse werk gaat hij energiek aan 
de slag. Zoals gezegd kan de combinatie van oplossingsgerichtheid en zijn energieke tempo ervoor zorgen 
dat mensen in zijn omgeving moeite hebben om hem te volgen. Mensen die minder oplossingsgericht zijn 
kunnen hem daardoor wat afstandelijk vinden alsof problemen hem niet raken. Dit heeft echter niks met elkaar 
te maken.  
Zijn streven naar perfectie wordt gefaciliteerd door zijn sterke organisatievermogen en planning, maar ook 
door zijn veerkracht. Hij kan hoge eisen aan zichzelf stellen zonder dat hij daardoor onder druk komt te staan. 
Aandachtspunt hierbij is dat niet alle mensen zijn zoals hij en dat de eisen die hij stelt aan zijn mensen 
passend moet zijn met de veerkracht die zij vertonen.  
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Doorvertaling naar competenties 
 
Vanuit de vijf persoonlijkheidsfactoren vindt een doorvertaling plaats naar 43 competenties. Hiermee kan een 
voorspelling worden gedaan over verwacht gedrag in het werk. Het instrument laat zien hoeveel aanleg 
iemand heeft om een bepaalde competentie te ontwikkelen. Hierbij wordt aangegeven of de betreffende 
competentie: 
• Erg gemakkelijk te ontwikkelen is; dit gaat de persoon van nature al goed af en is dus erg gemakkelijk te 

laten zien of (verder) te ontwikkelen. 
• Tamelijk gemakkelijk te ontwikkelen is; van nature aanwezig en tamelijk gemakkelijk te ontwikkelen 
• Normaal te ontwikkelen is; de competentie is wel aanwezig maar komt niet van nature naar boven. Door 

aandacht te schenken aan de competentie is deze te ontwikkelen, waarna deze goed tot zijn recht kan 
komen. 

• Met nogal wat inspanning te ontwikkelen is; van nature zit de competentie er niet echt in. De competentie 
zal altijd extra aandacht behoeven om deze tot zijn recht te laten komen. 

• Met erg veel inspanning te ontwikkelen is,  van nature is deze competentie niet aanwezig. De competentie 
moet aangeleerd worden of gecompenseerd, maar het zal bijna niet mogelijk zijn deze een natuurlijk elan 
mee te geven. 

 
Voor de 43 competenties wordt de mate van ontwikkelbaarheid aangegeven, gegroepeerd naar de 6 
competentiegebieden. Bij de betreffende competentie wordt rechts in de balk de mate van ontwikkelbaarheid 
aangeduid. 
 
 

Competentiegebied Management en leidinggeven 
 

1. Leidinggeven Tamelijk gemakkelijk 
Richting en sturing geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling; stijl en methode van 
leidinggeven aanpassen aan betrokken/ groep medewerker(s) en situatie. 

 
2. Coachen Normaal  
Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling; stijl van coachen 
aanpassen aan medewerker en situatie zodat betrokken medewerker zich optimaal kan ontwikkelen. 

 
3 Groepsgericht leidinggeven Tamelijk gemakkelijk 
Richting en sturing geven aan een groep medewerkers in het kader van hun taakvervulling; 
samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven teneinde een gesteld doel te bereiken. 

 
4 Delegeren Tamelijk gemakkelijk 
Eigen taken, beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijk wijze toedelen aan de juiste 
medewerkers; effectief gebruik maken van tijd en vaardigheden van de medewerkers. 

 
5. Plannen en organiseren Tamelijk gemakkelijk 
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om 
bepaalde doelen te kunnen bereiken 

 
6 Voortgangsbewaking Tamelijk gemakkelijk 
Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en van 
de eigen taken en verantwoordelijkheden te bewaken en zeker te stellen. 
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Competentiegebied Ondernemen 
 

7. Ondernemerschap Erg gemakkelijk 
Signaleren en zakelijke afwegen van kansen in de markt zowel voor bestaande als nieuwe producten/ 
diensten; risico's aangaan teneinde zakelijk voordeel te behalen. 

 
8. Marktgerichtheid Tamelijk gemakkelijk 
Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen in de markt en technologie 

 
9. Klantgerichtheid Normaal  
Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van 
klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid. 

 
10. Netwerken Normaal  
Het opbouwen van relaties en netwerken die van pas komen bij het realiseren van doelstellingen. Informele 
netwerken effectief aanwenden om zaken voor elkaar te krijgen. 

 
Competentiegebied Analyse en besluitvorming 

 
11. Probleemanalyse Tamelijk gemakkelijk 
Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. 
Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens. 

 
12. Oordeelsvorming Normaal  
Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken 

 
13. Besluitvaardigheid Tamelijk gemakkelijk 
Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het 
uitspreken van oordelen. 

 
14. Visie Tamelijk gemakkelijk 
Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en beleid op lange termijn 

 
15. Organisatiesensitiviteit Normaal  
Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de 
organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van de eigen organisatie. 

 
16. Omgevingsbewustzijn Tamelijk gemakkelijk 
Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en 
deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. 

 
17. Leervermogen Tamelijk gemakkelijk 
Nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief toepassen. 

 
18. Creativiteit Normaal  
Met oorspronkelijk oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe 
werkwijzen bedenken er vervanging van bestaande. 

 
19. Organiseren van eigen werk Tamelijk gemakkelijk 
Effectief het eigen werkt organiseren door het formuleren van doelstelling en het plannen van activiteiten; 
beschikbare tijd en energie richten op de hoofdzaken en acute problemen.  
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Competentiegebied Communicatie 
 

20. Mondelinge communicatie Tamelijk gemakkelijk 
Ideeën en meningen aan anderen duidelijk maken, gebruik makend van duidelijke taal, gebaren en non-
verbale communicatie. Taal en terminologie aanpassen aan anderen. 

 
21. Mondelinge presentatie Tamelijk gemakkelijk 
Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren. Gebruik makend van terzake doende middelen. Presentatie 
afstemmen op de behoeften van het publiek 

 
22. Schriftelijke communicatie Tamelijk gemakkelijk 
Ideeën en meningen duidelijk in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, 
grammaticaal correct is en dat de juiste taal en terminologie voor de lezer bevat.  

 
23. Luisteren Normaal  
Tonen belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge mededelingen. doorvragen; ingaan op reacties. 

 
24. Sensitiviteit Nogal wat inspanning 
Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag laten zien 
dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. 

 
25. Overtuigingskracht Tamelijk gemakkelijk 
Proberen anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en trachten instemming te verkrijgen door 
gebruik te maken van de juiste argumenten en methode. 

 
26. Onderhandelen Tamelijk gemakkelijk 
Effectief communiceren van eigen standpunten en argumenten en het ontdekken en benoemen van 
gemeenschappelijk doelen op een wijze die tot overeenstemming en acceptatie bij beide partijen leidt. 

 
27.. Impact Tamelijk gemakkelijk 
Een vertrouwenwekkende eerste indruk op anderen maken en deze weten te handhaven. 

 
28. Samenwerken Normaal  
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de 
samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. 

 
29. Sociabiliteit Tamelijk gemakkelijk 
Zich zonder moeite onder andere mensen begeven. Gemakkelijk naar anderen toestappen en zich 
gemakkelijk in gezelschap mengen. 

 
Competentiegebied Persoonlijkheid 

 
30. Aanpassingsvermogen Tamelijk gemakkelijk 
Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken, 
verantwoordelijkheden en/ of mensen. 

 
31. Stressbestendigheid Tamelijk gemakkelijk 
Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. 
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32. Onafhankelijkheid Normaal  
Acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen overtuiging dan op een verlangen om een ander een 
plezier te doen. Een eigen koers varen. 

 
33. Vasthoudendheid Tamelijk gemakkelijk 
Bij een bepaald actieplan of opvatting blijven totdat het beoogde doel bereikt is of ophoudt redelijkerwijze 
bereikbaar te zijn. 

 
34. Flexibel gedrag Normaal  
Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen teneinde het gestelde doel te 
bereiken. 

 
Competentiegebied Motivatie 

 
35. Initiatief Tamelijk gemakkelijk 
Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. 

 
36. Inzet Tamelijk gemakkelijk 
Stellen van hoge eisen aan het eigen werk en daarnaar handelen. Laten zien niet tevreden te zijn met een 
gemiddelde prestatie 

 
37. Ambitie Erg gemakkelijk 
Gedrag vertonen dat erop gericht is hogerop te komen of meer verantwoordelijkheden ter verkrijgen. 

 
38. Zelfontwikkeling Tamelijk gemakkelijk 
Inzicht hebben in eigen sterktes en zwaktes. Op basis hiervan actie ondernemen om eigen kennis, 
vaardigheden en competenties te vergroten/ verbeteren en zodoende beter te presteren. 

 
39. Integriteit Tamelijk gemakkelijk 
handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie 
te maken hebben. 

 
40. Discipline Tamelijk gemakkelijk 
Zich voegen naar het beleid en/of procedures van de organisatie. Bij onduidelijkheden of veranderingen 
bevestiging zoeken bij de juiste autoriteit. 

 
41. Organisatieloyaliteit Normaal  
Eigen gedrag in lijn brengen met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de organisatie. 

 
42. Resultaatgerichtheid Erg gemakkelijk 
Actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid tonen om in te grijpen bij 
tegenvallende resultaten. 

 
43. Kwaliteitsgerichtheid Erg gemakkelijk 
Hoge eisen stellen aan kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen. 
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Carrière waarden  
 
Carrière waarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat bepaald werk als motiverend wordt ervaren. Er 
zijn vier groepen carrière waarden: primaire, secundaire en neutrale motivatoren en potentiële demotivatoren.  
De primaire motivatoren zijn het allerbelangrijkst. Het zijn kernmotivatoren. Deze moeten in het werk 
voorkomen wil een kandidaat gemotiveerd kunnen worden. Komen ze onvoldoende aan bod, dan raakt 
iemand waarschijnlijk gedemotiveerd. De functie past dan niet bij de kandidaat. 
De secundaire motivatoren zijn eveneens van belang. Ze geven een extra kleuring aan het type functie dat de 
kandidaat leuk vindt, maar geven minder energie dan de primaire motivatoren. Ze geven vaak 
randvoorwaarden aan.  
De neutrale motivatoren zijn geen noodzakelijke motivatoren. Men kan ook wel geruime tijd zonder deze 
motivatoren, zonder gedemotiveerd te raken. 
Demotivatoren zijn motivatoren waar een kandidaat liever niet mee te maken wil hebben. Als het toch aan de 
orde komt, heeft men daar eerder moeite mee dan dat het energie geeft. Dit zijn aspecten die men daarom wil 
vermijden. 
 
In dit verslag worden alleen de primaire motivatoren en de demotivatoren weergegeven, de secundaire 
motivatoren in het kort. 
 
Balans privé-werk 
Kijkend naar de balans tussen de energie die XXX wil steken in zijn werk en zijn privéleven dan is op te 
merken dat zijn balans redelijk in evenwicht is, al neigt zijn balans enigszins in de richting van zijn werk te 
gaan.  
 
Primaire motivatoren 
Carrière: XXX vindt het erg motiverend om in zijn werk te kunnen groeien, hij vindt het belangrijk om iets te 
bereiken in zijn werk, om hogerop te komen. Status is daar een onderdeel van. Hij is competitief ingesteld, hij 
vindt het een uitdaging om zich te meten met anderen. Het stimuleert hem om betere prestaties te leveren dan 
anderen. Dit wordt gedragen door zijn streven naar perfectie vanuit zijn persoonlijkheidsprofiel.  
Risico bij deze motivator is dat iemand niet snel tevreden is en steeds weer een nieuwe uitdaging nodig heeft.  
 
Creatief denken: creatief zijn en denken vindt XXX leuk, ideeën komen hem vanzelf aanwaaien. Hij vindt het 
fijn om te associëren en originele ideeën aan te dragen en deze kwijt te kunnen in het werk. Hij vindt het 
plezierig om met nieuwe en onverwachte oplossingen te komen. Deze motivator wordt ondersteund door de 
score op Openstaan en zijn oplossingsgerichtheid.  
Aandachtspunt hierbij is dat ideeën praktisch moeten blijven en dat hij niet te ver voor de troepen uit gaat 
lopen.  
 
Kwaliteit: het leveren van werk van een hoge kwaliteit is belangrijk voor XXX. Hij blijft continue alert en 
controleert zijn werk nauwkeurig. Hij kan er van genieten als iets perfect is verlopen. Hij legt de lat net iets 
hoger dan de mensen in zijn omgeving. Dit komt overeen met zijn score op Consciëntieusheid.  
Hierbij moet hij opletten dat hij de lat niet te hoog legt voor zijn medewerkers en dat de extra tijd die deze 
kwaliteit vraagt, ook opweegt tegen het rendement.  
 
Beinvloeden: XXX vindt het motiverend om invloed te hebben op andere mensen, hij vindt het leuk om leiding 
te geven en anderen te sturen in hun werkzaamheden. Hij vindt het plezierig om zijn mening terug te zien in 
beslissingen. Hij vindt het daarnaast ook stimulerend om invloed te hebben op processen in de organisatie.  
Hierbij moet opgelet worden dat de verantwoordelijk daar komt te liggen waar deze hoort en dat hij niet teveel 
zaken in eigen hand houdt.  
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Ondernemen: het nemen van initiatieven, het ondernemen van zaken werkt motiverend voor XXX. Hij wil daar 
ook graag de ruimte voor nemen en krijgen. Hij stapt graag ergens op af en gaat graag op pad om op een 
actieve manier zijn initiatieven te realiseren. Het netwerken en het onderhouden van contacten wat hiermee 
gepaard gaat ligt wat minder in de lijn van zijn competenties.  
Het ondernemen in combinatie met het innovatieve kan ervoor zorgen dat teveel zaken onderhanden worden 
genomen waardoor de kwaliteit in het geding kan komen.  
 
Secundaire motivatoren 
Deze zijn niet aanwezig omdat teveel motivatoren met een gelijke score als primair beschouwd kunnen 
worden. XXX wordt door veel zaken gemotiveerd. 
 
Demotivatoren 
Autonomie: autonomie en zelfstandigheid zoekt hij liever niet op. Hij stemt graag zaken af met anderen en laat 
beslissingen voor hem nemen. 
 
Profilering: XXX heeft een hekel aan aandacht hij houdt er niet van om zichzelf te profileren, hij blijft het liefst 
op de achtergrond. Dit komt niet overeen met zijn score op aandacht bij de factor iNstabiliteit waaruit blijkt dat 
hij wel aanwezig is in een groep.  
 
De demotivatoren werken beiden niet echt demotiverend voor XXX, maar hebben wel zijn minste voorkeur 
waardoor ze als demotivatoren naar voren komen.  
 
 
Conclusie 
 
Het persoonlijkheidsprofiel van XXX laat zien dat hij een man met een sterke persoonlijkheid is. Daardoor kan 
hij veel eisen aan zichzelf stellen en zijn resultaten op een hoog niveau neerzetten. Aandachtspunt bij zijn 
persoonlijkheidsprofiel is het proces waarin hij zijn mensen mee weet te krijgen naar het doel dat hij wil 
bereiken. Dit wordt door hem ook herkent en heeft zijn aandacht.  
De competenties laten zien dat dat deze nagenoeg allemaal tamelijk gemakkelijk te ontwikkelen zijn. Deze 
vormen geen belemmering voor de uitvoering van de functie. 
Dat wat XXX motiveert en ambieert in het werk wordt ondersteund vanuit zijn persoonlijkheidsprofiel en 
vormen geen belemmering in zijn functioneren als leidinggevende. Hieruit blijkt dat hij gemotiveerd wordt door 
als leidinggevende mensen en processen te beïnvloeden, gebruikmakend van de ideeën en invalshoeken die 
hij heeft. Daarbij gaat hij voor een hoge kwaliteit, met minder neemt hij geen genoegen. Ook hierbij zijn 
dezelfde aandachtspunten te benoemen als bij zijn persoonlijkheidsprofiel. 
Het werk en denkniveau van XXX is niet op HBO niveau maar ligt rond het MBO niveau. Dit is wel passend bij 
zijn vooropleidingen, maar hij voldoet hiermee niet aan de gestelde eis van HBO niveau.  
 
 
 
 
 Oss, 30 januari 2014 

Drs. W.M. Herberts – van Zwam 
 Registerpsycholoog NIP/ Arbeid en Organisatie 
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