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In de turbulente wereld van vandaag lopen 
we dagelijks aan tegen uitdagingen en 
onzekerheden die ons succes belemmeren. 
Dit betekent dat leiderschap niet meer 
alleen voor topmanagers en poli ci relevant 
is. Het succes van een team of organisa e 
als geheel wordt meer dan ooit bepaald 
door  de mate waar in  we a l le  unieke 
individuele eigenschappen evenals de 
onderlinge diversiteit weten te benu en. De 
profielschets van Lumina Leader is een 
krach g instrument dat jou en je organisa e 
hierbij kan helpen.  

Wij hopen dat deze profielschets je zowel 
een leuke als verrijkende ervaring biedt. 
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Hoe begrijp ik de Lumina Leader profielschets?

 
 

Gebruikte terminologie in deze profielschets: 

Kwaliteit: een reeks eigenschappen die je gedrag en denkproces als leider beschrijven 

Domein: een groep leiderschapskwaliteiten die samen een specifieke leiderschapss jl 
vormen 

Norm: norma eve gegevens zijn de gegevens van een representa eve testgroep. Deze 
normen kunnen worden gebruikt als een basis waartegen nieuwe data worden afgezet. 
Norma eve gegevens geven een indruk van de posi e van de eigenschap ten opzichte 
van een bredere groep. Door als maar meer norma eve gegevens te verzamelen is het 
mogelijk om meetbare presta eniveaus te definiëren en ruwe scores uiteindelijk te 
vertalen naar een algemene schaal. 

Overbelast: deze term gebruiken we om je gedrag te beschrijven als je onder druk staat. 
Het is in feite een kwaliteit die je te ver doorvoert. 

 

1‐Volledig oneens 2‐Oneens 3‐Beetje oneens 4‐Neutraal
5‐Beetje mee eens 6‐Mee eens 7‐Volledig mee eens

Zelf 
Je zelfscore (op 
een schaal van 7) 
‐ niet afgezet 
tegen normgroep 

Norm % 
Je zelfscore ‐ 
afgezet tegen 
andere leiders in 
de norma eve 
database van 
Lumina 

Rangorde 
Je zelfscore ‐ 
afgezet tegen 
andere leiders in 
jouw project 

Ontwikkelpunt 
Het vlaggetje 
gee  aan dat er 
ruimte voor 
ontwikkeling is. 
Het cijfer ernaast 
laat zien hoe vaak 

andere 
beoordelaars 
desbetreffende 

vraag, 
competen e of 
domein hebben 
gemarkeerd als 
ontwikkelpunt 
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Ik begeleid anderen om 
hun presta es te 
verbeteren en hun 

poten eel te ontwikkelen

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 3.0



Jouw leiderschap: overzicht

  

Valerie Voorbeeld 
Elk van de vier domeinen gee  op een andere manier vorm aan de leiderschapss jl 
van een persoon. Ze zijn echter alle vier even waardevol! Jouw persoonlijke s jl als 
leider wordt zwaar beïnvloed door gedreven leiderschap, aangezien dit je hoogste 
domeinscore is. De drijfveer achter jouw leiderschap is: "Kracht" 

Meer over je leiderschapskwaliteiten:  
 

l Je hebt een groot doorze ngsvermogen en je bent zeer vastberaden. Daarmee 
help je anderen om moeilijke periodes te doorstaan en boezem je hen het 
vertrouwen in dat ze alles aan kunnen. 

l Je kunt je visie en verwach ngen effec ef overbrengen. De duidelijkheid die je 
hiermee biedt, maakt dat de verantwoordelijkheden die je oplegt het team 
krach ger maken in plaats van tot last te zijn. 

l In alle projecten die je aanpakt stuur je om te excelleren. Je s muleert anderen 
om dat ook te doen. Je voorliefde om de grenzen op te zoeken zorgt ervoor dat 
jouw organisa e koploper is in haar branche. 
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Jouw domeinen: overzicht

De volgende grafiek laat zien wat je scores zijn in de vier domeinen.  
 
Effec ef gebruik van domeinen  
 

 
 
Overbelast gebruik van domeinen  
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Visionair leiderschap

Gedreven leiderschap

Beheersma g leiderschap

Dienend leiderschap

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 14.5

 14.9

 33.4

 13.5

Rich ngloos leiderschap

Dominant leiderschap

Rigide leiderschap

A ankelijk leiderschap

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 3.3

 4.2

 2.3

 4.1



Je ster van effec ef leiderschap
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Je ster van overbelast leiderschap
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Je woordwolk van effec ef leiderschap

Woordwolk gebaseerd op je zelfscores  
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Gedreven leiderschap

Gedreven leiderschap: effec ef gebruik  
 
Leiders die helder communiceren kunnen grootse presta es leveren. Hun duidelijke 
instruc es voorkomen misverstanden en zijn daarmee op maal efficiënt qua  jd en 
middelen. Ze geven logische onderbouwing voor hun beslissingen waardoor mensen de 
energie en mo va e krijgen om eerdere presta es constant te overtreffen. 

 
Gedreven leiderschap: algemene effec viteit  
 

 
 
Je belangrijkste sterke punten:  
 

l Als je geïnspireerd bent, stuw je projecten in hoog tempo voort en moedig je 
anderen aan tot eenzelfde gevoel van urgen e. 

l Je kunt goed prioriteiten aanbrengen in je takenpakket en zo ook onder druk 
resultaat leveren. 

l Ook al heb je alle vertrouwen in de zelfredzaamheid van je team, toch 
communiceer je zo duidelijk mogelijk om fouten te voorkomen. 

 
Er zijn nog meer manieren waarop je laat zien dat je anderen kunt aansturen:  
 

l Je kunt goed je team bij elkaar brengen om een las ge uitdaging aan te gaan. Het 
zoeken naar de beste manier om je ideeën over te brengen en je teamleden achter 
een veeleisend plan te krijgen zijn onderdelen van je werk waarvan je geniet. Je 
immer energieke uitstraling inspireert mensen om taken uit te voeren die ze eerst 
voor onmogelijk hielden. 

l Door een goede rela e met je teamleden te onderhouden, weet je wanneer en in 
hoeverre je een plan kunt aanpassen ten behoeve van je organisa e. Bij kleine 
aanpassingen heb je het idee dat je iedereen van je team goed genoeg kent om 
de veranderingen zodanig vorm te geven dat het project niet zijn algehele focus 
verliest. 
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Gedreven leiderschap

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 14.9



Gedreven leiderschap

Sugges es voor ontwikkeling  
 
Gebruik je intuï e om te kijken hoe je het beste met anderen kunt communiceren. Deze 
ins nc eve inscha ng kan je helpen om in een discussie de meest effec eve 
aanvliegroute te bepalen om mensen te overtuigen. Probeer daarom meer op je 
buikgevoel te vertrouwen, je zult er baat bij hebben. 

Probeer plannen te bedenken die zowel ambi eus als goed doordacht zijn. Zo kun je 
an ciperen op eventuele problemen en manieren bedenken om die aan te pakken mocht 
het zover komen. Met deze zorgvuldige aanpak zul je de kans vergroten dat je team 
ongehinderd door kan werken. 

 
Er zijn nog meer manieren waarop je je als leider kunt ontwikkelen:  
 

l Gebruik je natuurlijke gevoel voor de flow van een gesprek om je stellingname bij 
te stellen op basis van voortschrijdend inzicht. 

l Gebruik in discussies je posi eve energie om mensen daarmee aan te steken en 
ze voor je standpunt te winnen. 

l In veel zaken laat jij je leiden door je buikgevoel; durf daar ook trouw aan te bljven 
in een verraderlijke discussie of teambespreking. 

l Doe een beroep op  je grote scherpzinnigheid om de r is ico's  van een 
verandertraject te beoordelen. 

l Wanneer je je team stuurt in de rich ng van het doel, wees dan alert op kansen 
om net even verder te gaan dan wat er strikt genomen wordt verlangd. 

l Je bent sterk in het varen op intuï e, maar dat wil niet zeggen dat je dingen niet 
op een ra onele manier kunt benaderen. Waar het om gaat is dat je op het juiste 
moment je verschillende talenten aanboort. 

l Ga in je uitleg eens wat systema scher te werk. Deel het hele verhaal op in 
onderdelen en ga apart op elk onderdeel in. 

l Als je moeite hebt met een bepaalde situa e, bedenk dan hoe een buitenstaander 
er tegenaan zou kijken. Als je vanuit een ander perspec ef kijkt, lukt het je 
misschien om je objec ever op te stellen. 
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Gedreven leiderschap

Gedreven leiderschap: mogelijke overbelas ng  
 
Leiders die in dit domein doorschieten in overbelast gedrag kunnen in hun streven naar 
perfec e te veeleisend worden. Daardoor lopen ze het risico dat hun teamleden 
a aken. Het kost deze leiders misschien moeite om mensen in wie ze teleurgesteld zijn 
te vergeven en om hen voldoende  jd en ruimte te geven voor groei en ontwikkeling. 
Hun neiging om confronta es op te zoeken en hun gelijk te halen kan bovendien ten 
koste gaan van de rela e. 

 
Mogelijk overbelast gedrag gekoppeld aan gedreven leiderschap:  
 

 
 
Gedreven leiderschap: ter afslui ng  
 

l Soms stel je je net iets te informeel op; dit kan irrita e wekken bij de mensen die 
wat tradi oneler zijn ingesteld 

l In je argumenta e spring je soms te snel van het ene punt naar het andere. 
Daardoor kan het voor je toehoorders erg moeilijk zijn om de lijn van je verhaal te 
volgen 

l Op momenten dat je er alleen voor staat, laat het vertrouwen in jezelf en in je 
ideeën je dan helpen om je focus te bewaren 

l Waak ervoor dat je alle teaminspanningen inzet op een doelstelling die niet meer 
relevant is 

l Soms kunnen je teamleden zich gemanipuleerd voelen als je hen probeert te 
prikkelen tot betere resultaten 

l Let op dat het omzeilen van de regels en procedures in het hier en nu, geen 
vertraging tot gevolg hee  op de langere termijn 

l Je houdt van een directe aanpak en dringt graag meteen tot de kern door. Op 
mensen die wat terughoudender kan dit nogal bot en tactloos overkomen. Probeer 
hierop te le en, want je wilt vast niet overkomen als agressief en onnodig 
confronterend. 

l Je kunt je zo verliezen in je persoonlijke presta edrang dat je de behoe en van 
het team over het hoofd ziet. Dit is ook niet zo vreemd, omdat het nu eenmaal 
las g is om die twee zaken tegelijker jd na te streven. Je haalt je mo va e voor 
een wezenlijk deel uit die compe  eve kant van jezelf. Dit kan problemen geven 
wanneer een meer evenwich ge aanpak is vereist. 
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Gedreven leiderschap

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 4.2



Gedreven leiderschap

Effec ef en overbelast gebruik van de vier kwaliteiten:  
 
Effec ef  
 

 
 
Overbelast  
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Doorze ngsvermogen en 
vastberadenheid

Doelgericht betogen

Heldere koers uitze en

Verbeteren en excelleren

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 5.7

 3.7

 5.3

 14.7

Doorze ngsvermogen en 
vastberadenheid tot 

Workaholic

Doelgericht betogen tot 
Advocaat van de duivel

Heldere koers uitze en 
tot Controlfreak

Verbeteren en excelleren 
tot Slavendrijver

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 4.3

 4.7

 4.0

 3.7



Visionair leiderschap

Visionair leiderschap: effec ef gebruik  
 
Leiders die de nadruk leggen op dit domein willen elke dag iets nieuws leren. Ze trekken 
waardevolle lessen die ze vervolgens prak sch vertalen naar de strategische 
doelstellingen van hun organisa e. Ze zijn al jd bezig anderen te mo veren en 
s muleren om hun crea viteit in te ze en. Zo creëren ze een dynamische omgeving 
waarin constante vernieuwing en langetermijnvisies centraal staan. 

 
Visionair leiderschap: algemene effec viteit  
 

 
 
Je belangrijkste sterke punten:  
 

l Je kunt echt honger hebben naar nieuwe kennis. Doelstellingen zijn daarom bij jou 
vaak niet vastomlijnd omdat je gespitst blij  op nieuwe mogelijkheden. 

l Mensen vinden je extraverte houding vaak inspirerend. Je wisselt met hen graag 
anekdotes uit over boeiende ervaringen. 

l Je bekijkt nieuwe ideeën vanuit een behoudend perspec ef. Zo zorg je ervoor dat 
je enkel de allerbeste eruit filtert om te implementeren. 

 
Er zijn nog meer manieren waarop je laat zien dat je anderen kunt aansturen:  
 

l Door goed te kijken naar je ervaringen uit het verleden, heb je geleerd om op je 
ins nct te vertrouwen. Je hebt het vaak in de gaten wanneer mensen met jou 
willen praten. Dit is vooral het geval bij ideeën waar je echt warm voor kunt lopen. 
Anderen weten dat ze vrijuit met jou kunnen praten zolang ze je interesse voor 
hun ideeën weten vast te houden. 

l Je bent een vernieuwende leider en bent er ac ef op gericht om het beste te 
halen uit de lumineuze ideeën die hier en daar opborrelen. Hiervoor ben je bereid 
om waar nodig je doelen bij te stellen, zodat je dergelijke ideeën goed kunt 
onderzoeken. Ideeën met poten eel belanden nooit in de prullenbak en je 
probeert een levendige omgeving te creëren waarin innova ef gedrag als het 
hoogste goed wordt beschouwd. 
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Visionair leiderschap

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 14.5



Visionair leiderschap

Sugges es voor ontwikkeling  
 
Je uitstraling en je voorkeur om langdurige rela es op te bouwen kunnen een sterk 
pluspunt voor je managements jl zijn. Gebruik je zakelijke netwerk om de trends in de 
branche te volgen die van invloed kunnen zijn op de organisa estrategie. Praat met 
mensen binnen je organisa e en probeer ze met nieuwe ideeën achter je te scharen. 

Je volgt doorgaan geen vastgestelde procedures maar stemt je aanpak liever af op de 
omstandigheden en op de kwaliteiten van de betrokkenen. Als je deze ongedwongen 
houding ook laat doorklinken in je leidinggevende beslissingen, zou je je team de ruimte 
kunnen geven om problemen crea ef op te lossen en de stappen te ze en die nodig zijn 
voor succes. Je flexibiliteit zal je de team de kracht geven om nieuwe mogelijkheden te 
onderzoeken en hen s muleren om het ini a even te nemen. 

 
Er zijn nog meer manieren waarop je je als leider kunt ontwikkelen:  
 

l Onderken dat je de beste beslissingen neemt als je je vermogen benut om 
rekening te houden met alle mogelijke risico’s. 

l Vertrouw op je intuï e om kansen nu te grijpen waar je in de toekomst profijt van 
kunt hebben. 

l Je hebt het vermogen om anderen enthousiast te inspireren met een visie. Denk 
eraan dat je ze ook aanmoedigt om ideeën om te ze en in ac e. 

l Als de omstandigheden dat voorschrijven, ben jij goed in staat om doelen bij te 
stellen. Gebruik dat vermogen om je team aan te moedigen om dingen te nemen 
zoals ze komen. 

l Pas zonodig je leiderschapss jl aan om doelgericht individuele teamleden te 
mo veren. 

l Zoek proac ef naar mogelijkheden voor verandering. Kijk kri sch naar hoe dingen 
nu gebeuren en vraag je af wat er beter kan. 

l Elk nadeel hee  zijn voordeel. Als je dingen in perspec ef plaatst, zie je dat elke 
tegenslag een keerzijde hee . Probeer dingen posi ef te benaderen in plaats van 
je te focussen op wat er mis is gegaan.  

l Probeer wat posi ever te zijn wanneer je over veranderingen praat. Veranderingen 
zijn onvermijdelijk. Als jij laat zien dat jij erachter staat, krijg je anderen 
gemakkelijker mee. 
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Visionair leiderschap

Visionair leiderschap: mogelijke overbelas ng  
 
Leiders die te veel de nadruk leggen op hun visie kunnen het contact met de realiteit 
verliezen. Dit kan frustra e opleveren bij mensen die een meer prak sche benadering 
hebben van toekomstmogelijkheden, voortgang en doelstellingen. Deze leiders wekken 
soms ook de indruk dat ze geobsedeerd zijn door leren en daardoor zakelijke kansen 
over het hoofd zien. Hun eeuwige op misme lijkt in  jden van crisis wat misplaatst en 
kan ertoe leiden dat ze risicovolle beslissingen nemen omdat ze te veel ineens willen 
bereiken. 

 
Mogelijk overbelast gedrag gekoppeld aan visionair leiderschap  
 

 
 
Visionair leiderschap: ter afslui ng  
 

l Hou jezelf een beetje in bij het socializen want mensen kunnen het gevoel krijgen 
dat je onoprechte bedoelingen daarmee hebt 

l Pas een beetje op met je relaxte houding; sommige mensen kunnen die opva en 
als gebrek aan interesse in wat hen bezighoudt 

l Vertel vooral de waarheid, maar wees eerlijk en integer daarin en koester geen 
wrok 

l Als je je drang naar succes niet wat beteugelt, kunnen mensen zich van je a eren 
en vinden dat ze geen peil op je kunnen trekken in een‐op‐een gesprekken met jou 

l Als je niet in groepsverband werkt, lukt het je soms niet om effec ef je werk te 
doen. Je voorkeur voor samenwerken in een team kan dan zo allesoverheersend 
worden dat je gewoon niet meer in staat bent om alleen en zelfstandig te 
func oneren. 

l Je blij  doorgaans efficiënt doorwerken, ook al komt de deadline in zicht. Soms 
kun je een deadline echter volledig missen omdat je het té scherp probeert te 
spelen. 

l Het komt voor dat jouw enorme dosis enthousiasme en posi eve energie teveel is 
voor de mensen met wie je samenwerkt. Onthoud dat vrij veel collega's wellicht 
meer zi en te wachten op een wat meer ingetogen benadering. 

l Sommige mensen zijn nu eenmaal wat minder expliciet. Het is belangrijk dat je 
mensen die wat introverter zijn ook de ruimte gunt.  
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Visionair leiderschap

Effec ef en overbelast gebruik van de vier kwaliteiten:  
 
Effec ef  
 

 
 
Overbelast  
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Dienend leiderschap

Dienend leiderschap: effec ef gebruik  
 
Leiders die snel en effec ef persoonlijke aanslui ng weten te vinden kunnen mensen 
vaak op een posi eve manier beïnvloeden om te werken aan gezamenli jke 
doelstellingen. Ze bevorderen een werkomgeving die gestoeld is op vertrouwen en 
gemeenschappelijke waarden. Hier voelt iedereen zich op zijn gemak om standpunten 
en feedback op een posi eve manier uit te wisselen. 

 
Dienend leiderschap: algemene effec viteit  
 

 
 
Je belangrijkste sterke punten:  
 

l Je vertrouwt op je buikgevoel om aan te voelen wanneer het beter is om mensen 
de ruimte te bieden om ona ankelijk te opereren, in plaats van hen te 
controleren. 

l Je collega's zien jou als een standvas g rolmodel. 

l Je voelt aan wanneer het zinvol is om de regels te overtreden en af te wijken van 
schema's om je toezeggingen te kunnen nakomen. 

 
Er zijn nog meer manieren waarop je laat zien dat je anderen kunt aansturen:  
 

l Anderen zien jou als een rechtvaardige leider. Gevolg hiervan is dat zij met 
vertrouwen jouw beslissingen kunnen aanvaarden en dat waardeer je. Omdat je 
weet hoe belangrijk het eenheidsgevoel voor je team is, trek je niemand voor. Je 
hecht grote waarde aan het vertrouwen dat je collega's je geven. Als alle mensen 
in een werkomgeving zich gelijkwaardig behandeld voelen, dan voelen ze zich ook 
voldoende gerespecteerd om te willen en kunnen laten zien wat ze waard zijn. 
Bovendien inspireert het hen om met z'n allen bij te dragen aan de doelen van de 
organisa e als geheel. 

l Je weet dat de beste ideeën niet per se het resultaat van een enkele zienswijze 
hoeven te zijn. Je moedigt alle teamleden aan om mee te denken en openhar g te 
zijn. Zo zorg je voor een breed scala aan goede ideeën waaruit je kunt pu en. Je 
bent in staat om doelstellingen te definiëren die het gehele team op maal 
mo veren doordat ze enerzijds de individuele bijdragen onderkennen en 
anderzijds jouw gezag als leider respecteren. 
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Dienend leiderschap

Sugges es voor ontwikkeling  
 
Als een leider de presta es van zijn team niet bewaakt, kan dat tot fouten leiden. 
Voorkom dit door de presta es van het team scherp in de gaten te houden. Probeer 
regelma g de meest urgente doelstellingen te bekreachten en beloon degenen die alle 
ins en outs kennen van de onderhavige taak. Als teamleden achterover gaan leunen of 
zich gaan vervelen, kunnen de presta es daaronder lijden. Probeer op zulke momenten 
je team tot betere presta es aan te sporen. 

Je hebt een neus voor kansen die het hele team voordeel kunnen opleveren dus probeer 
die ook op maal te gebruiken. Combineer dit met je buikgevoel om te bepalen welke 
projecten het beste passen bij een gezamenlijke aanpak van het hele team. Dit helpt je 
ook om door periodes heen te komen waarin de teamdoelstelling diffuus lijkt en je 
onzeker bent over wat je moet doen. 

 
Er zijn nog meer manieren waarop je je als leider kunt ontwikkelen:  
 

l Je kunt mensen aanmoedigen om hun problemen met jou te delen door hen 
duidelijk maken dat je de individualiteit van je teamleden belangrijker vindt dan 
onwrikbare structuren. 

l Je passie is zichtbaar en trekt anderen aan om zich bij je team te willen voegen; 
gebruik die kans om alleen de meest getalenteerde en produc eve kandidaten uit 
te kiezen. 

l Formuleer win‐win doelstellingen, omdat je daarmee sommige risico's kunt 
vermijden die verbonden zijn aan een overma g compe  ef klimaat. 

l Zorg ervoor dat je je vermogen benut om lopende het project doelen bij te stellen. 
Zo kun  je   tegemoet  komen aan verschi l lende perspec even en een 
gemeenschappelijke doelstelling creëren. 

l Maak gebruik van je brede netwerk om ervoor te zorgen dat alle geluiden 
vertegenwoordigd zijn in groepsdiscussies. 

l Zet je toegankelijke uitstraling in als je nieuwe ini a even bepleit bij je team. 
Daarmee maak je het gemakkelijker om moeilijke ideeën te bespreken. 

l Een gesprek is een wisselwerking tussen twee of meer personen. Als je wilt dat er 
naar jou wordt geluisterd, zul jij op je beurt ook moeten luisteren. Probeer aan te 
haken op wat er wordt gezegd en s muleer je gesprekspartners door middel van 
vragen om hun standpunten toe te lichten. 

l Probeer wat meer je invoelende kant erbij te halen als je een persoonlijk gesprek 
aangaat. Het maakt het gemakkelijker om een vertrouwensband op te bouwen en 
je krijgt een beter beeld en gevoel van wie je tegenover je hebt. 
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Dienend leiderschap

Dienend leiderschap: mogelijke overbelas ng  
 
Leiders die in dit domein doorschieten in overbelast gedrag kunnen te sterk betrokken 
raken bij de persoonlijke problemen van anderen. Ze zijn dan te veel bezig om te zorgen 
dat iedereen zich goed voelt, in plaats van zich te concentreren op de gezamenlijke 
doelstellingen. In hun streven anderen te helpen kunnen ze hun eigen prioriteiten uit het 
oog verliezen. Met eerlijkheid en persoonlijke waarden als hoogste goed kunnen hun 
persoonlijke doelen in de knel komen. 

 
Mogelijk overbelast gedrag gekoppeld aan dienend leiderschap:  
 

 
 
Dienend leiderschap: ter afslui ng  
 

l Als je ervoor kiest om  jd te besteden aan coaching, leg je focus dan bij de 
persoon zelf 

l Hou in je achterhoofd dat niet iedereen de drang voelt om alsmaar beter te 
worden met als doel sterker te zijn dan de rest 

l Soms vindt je team je te overheersend. Dit kan communica estoring veroorzaken 
tussen jou en de rest van je team 

l Je teamleden kunnen het las g vinden om met je samen te werken omdat ze 
moeite hebben om je intuï eve handelen bij te benen 

l Als je te veel aandringt op een eensgezind team, kunnen de teamleden die wat 
individualis scher van aard zijn zich buitengesloten voelen 

l Probeer je te verdiepen in zienswijzen die ondervertegenwoordigd zijn 

l Soms ga je te nonchalant om met de regels en procedures van je werk. Dit hee  je 
waarschijnlijk al vaker in de problemen gebracht. 

l Je ves gt de aandacht liever niet op je eigen presta es. Dit kan ertoe leiden dat 
je resultaten over het hoofd worden gezien en je door anderen wordt ingehaald. Je 
kiest zelf voor deze bescheiden opstelling, maar daarmee sta je jezelf soms ook in 
de weg. 
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Dienend leiderschap

Effec ef en overbelast gebruik van de vier kwaliteiten:  
 
Effec ef  
 

 
 
Overbelast  
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Beheersma g leiderschap

Beheersma g leiderschap: effec ef gebruik   
 
Deze leiders zijn betrouwbaar en hebben de discipline en het oog voor detail die het 
team nodig hee  om te doen wat is afgesproken. Ze zijn zeer zorgvuldige planners en 
leggen stevige structuren op om consistente presta es te kunnen leveren. Ze behouden 
hun kalmte, zelfs als ze onder druk staan. 

 
Beheersma g leiderschap: algemene effec viteit   
 

 
 
Je belangrijkste sterke punten:  
 

l Als je team onder druk staat ben jij een leider die posi ef blij  en met je 
aanwezigheid de moed er in houdt. 

l Op crisismomenten neem je voorzich ge beslissingen. Daarmee zorg je ervoor dat 
verdere ontwikkelingen worden meegenomen in de ac epunten. 

l Je reageert goed op de druk van een naderende deadline. Naarmate er minder  jd 
resteert, ontwaakt je ins nct om te excelleren. 

 
Er zijn nog meer manieren waarop je laat zien dat je anderen kunt aansturen:  
 

l Je bent je ervan bewust dat je als leider alle dagelijkse veranderingen en 
ontwikkelingen op je bord krijgt. Dergelijke hindernissen horen nu eenmaal bij je 
route naar succes. Je zorgt er daarom voor dat je al jd voldoende  jd en aandacht 
schenkt aan deze zaken die absoluut voorrang hebben, hoe onverwacht ze ook 
zijn.  

l Je bent een leider die het belang van communica e binnen een team inziet. Dat is 
de reden waarom je ac ef de dialoog aangaat met je team. Je krijgt hun 
zorgpunten boven tafel, vraagt om hun mening en brengt zo het team dichter bij 
elkaar. Dit is vooral van belang in crisissitua es. Mensen waarderen je 
expressieve aard en het feit dat je met iedereen een goede klik hebt. Daardoor 
hebben ze het vertrouwen dat jij in las ge situa es de juiste beslissingen neemt. 

 

Persoonlijke profielschets voor Valerie Voorbeeld 
Gefaciliteerd door Lumina Learning Netherlands 
©2013 Lumina Learning 

23  

 

Beheersma g leiderschap

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 33.4



Beheersma g leiderschap

Sugges es voor ontwikkeling  
 
De plannen die je ontwikkelt moeten bewegingsruimte beva en voor als er zich iets 
onverwachts voordoet. Een vastgesteld plan afwerken is belangrijk, maar het kan een 
verspilling van  jd en energie zijn als het plan door veranderende omstandigheden niet 
langer goed of bruikbaar blijkt te zijn. Probeer als leider het voortouw te nemen om je 
plannen bij te stellen of alterna even te vinden. Intuï ef weet je al hoe je dat moet 
doen, dus aarzel niet om daarop te varen. 

Probeer ac ef aanslui ng te vinden met de mensen om je heen met de bedoeling 
informa e over je organisa e te verzamelen. Door deze gegevens te analyseren kun je 
de processen zodanig verbeteren dat je team effec ever kan presteren. Doordat je 
meerdere gezichtspunten tot je beschikking hebt, zul je de juiste route naar succes 
kunnen vinden. 

 
Er zijn nog meer manieren waarop je je als leider kunt ontwikkelen:  
 

l Schrik er niet voor terug om je eigen commitment aan je plannen expliciet uit te 
dragen als middel om anderen te mo veren eenzelfde betrokkenheid te tonen. 

l Wees niet bang om af te gaan op je buikgevoel als de zaken niet lopen als 
gepland. 

l Maak een gedetailleerde analyse van verzamelde gegevens om alle risico's na te 
lopen die aan mogelijke beslissingen kleven. 

l Neem bij gegevensverzameling ieder relevant detail in overweging en beperk je 
niet tot een nauw omschreven kader. 

l Gebruik je posi eve grondhouding om je teamleden enthousiast te houden over 
hun persoonlijke verplich ngen. 

l Overweeg om het plan bij te stellen zodanig dat er ook rekening wordt gehouden 
met individuele verplich ngen. 

l Het is belangrijk om erover na te denken waar het project nu staat en welke 
rich ng het op zal gaan in de toekomst. Neem de  jd om hierbij s l te staan. Zo 
zorg je ervoor dat je op koers kunt blijven. 

l Plannen kost je de nodige moeite. Toch loont het ook de moeite. Als je energie 
steekt in het ontwerpen van een goed plan, kun je op basis daarvan op koers 
blijven. Bovendien weet je wanneer iemand achterloopt op schema en kun je een 
helpende hand toesteken. 
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Beheersma g leiderschap

Beheersma g leiderschap: mogelijke overbelas ng  
 
Leiders die te veel de nadruk leggen op het beheersen van de output lopen het risico dat 
daardoor de individuele ontwikkeling en crea viteit van de mensen om hen heen erns g 
wordt bekneld. Ze kunnen besluiteloos overkomen waneer ze het gevoel hebben dat ze 
onvoldoende informa e hebben. Het is ook mogelijk dat ze te veel  jd en energie 
besteden aan de planning en daarmee het team ervan weerhouden om ac e te 
ondernemen en voortgang te boeken. 

 
Mogelijk overbelast gedrag gekoppeld aan beheersma g leiderschap:  
 

 
 
Beheersma g leiderschap: ter afslui ng  
 

l Je hebt bij het invullen van de vragen consequent geen overbelaste kwaliteiten 
gemeld 
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Beheersma g leiderschap

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 2.3



Beheersma g leiderschap

Effec ef en overbelast gebruik van de vier kwaliteiten:  
 
Effec ef  
 

 
 
Overbelast  
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Kalm onder druk

Dataverzameling en 
analyse

Verantwoordelijkheid 
nemen en vragen

Plannen en afronden

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 4.3

 3.0

 13.7

 22.7

Kalm onder druk tot Koele 
kikker

Dataverzameling en 
analyse tot Lamgeslagen 

door analyse

Verantwoordelijkheid 
nemen en vragen tot 
Harde leermeester

Plannen en afronden tot 
Geobsedeerde planner

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 3.0

 2.7

 2.3

 1.0



Effec ef gebruik van leiderschapskwaliteiten

 
 

Persoonlijke profielschets voor Valerie Voorbeeld 
Gefaciliteerd door Lumina Learning Netherlands 
©2013 Lumina Learning 

27  

 

Passie om te leren

Bron van inspira e en 
energie

Strategisch denken

Focus op vernieuwing

Verbeteren en excelleren

Heldere koers uitze en

Doorze ngsvermogen en 
vastberadenheid

Doelgericht betogen

Plannen en afronden

Verantwoordelijkheid 
nemen en vragen

Dataverzameling en 
analyse

Kalm onder druk

Integriteit en vertrouwen

Coachen en ontwikkelen

Rela oneel scherpzinnig

Win‐win samenwerking

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 15.3

 4.3

 3.3

 5.0

 14.7

 5.3

 5.7

 3.7

 22.7

 13.7

 3.0

 4.3

 4.7

 1.7

 4.3

 13.3



Overbelast gebruik van leiderschapskwaliteiten
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Passie om te leren tot 
Verslaafd aan leren

Bron van inspira e en 
energie tot Eeuwige 

op mist

Strategisch denken tot 
Strategisch dromer

Focus op vernieuwing tot 
Doorgeslagen vernieuwer

Verbeteren en excelleren 
tot Slavendrijver

Heldere koers uitze en 
tot Controlfreak

Doorze ngsvermogen en 
vastberadenheid tot 

Workaholic

Doelgericht betogen tot 
Advocaat van de duivel

Plannen en afronden tot 
Geobsedeerde planner

Verantwoordelijkheid 
nemen en vragen tot 
Harde leermeester

Dataverzameling en 
analyse tot Lamgeslagen 

door analyse

Kalm onder druk tot Koele 
kikker

Integriteit en vertrouwen 
tot Wegcijferen

Coachen en ontwikkelen 
tot Dwangma ge coach

Rela oneel scherpzinnig 
tot Pleaser

Win‐win samenwerking 
tot Overma g tactvol

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 4.3

 3.0

 2.7

 3.0

 3.7

 4.0

 4.3

 4.7

 1.0

 2.3

 2.7

 3.0

 3.3

 5.0

 3.7

 4.3



Je opmerkingen

Passie om te leren 

Ik ben zeer leergierig en duik graag in nieuwe ideeën 
Je gaf helemaal eens als score en maakte daarbij de volgende opmerking: 
leergierigheid is voor mij essen eel

Ik ben bereid om mijn mogelijke blinde vlekken te onderzoeken als ik feedback 
krijg 
Je gaf een beetje oneens als score en maakte daarbij de volgende opmerking: 
ik kan nogal weerstand voelen op kri ek

Passie om te leren 

Ik grijp iedere mogelijkheid aan om nieuwe vaardigheden te leren 
Je gaf neutraal als score en maakte daarbij de volgende opmerking: 
niet al jd, het moet wel leuk zijn

Ik ga het liefst om met mensen die mij intellectueel uitdagen 
Je gaf neutraal als score en maakte daarbij de volgende opmerking: 
het gaat me niet al jd om het nivo van het gesprek

Strategisch denken 

Ik kan soms te theore sch zijn en zaken onnodig moeilijk maken 
Je gaf neutraal als score en maakte daarbij de volgende opmerking: 
ik kan af en toe wel even vervelend doorvragen

Verbeteren en excelleren 

Ik s muleer de organisa e om nieuwe ini a even toe te passen en con nu 
verbetering na te streven 
Je gaf een beetje oneens als score en maakte daarbij de volgende opmerking: 
meestal vind ik het een verspilling van  jd

Doorze ngsvermogen en vastberadenheid 

Bij  jd en wijle werk ik zo lang en hard dat ik als een echte workaholic kan 
worden beschouwd 
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Je opmerkingen

Je gaf een beetje oneens als score en maakte daarbij de volgende opmerking: 
ik kan wel hard en lang werken, maar ik ben zeker niet een workaholic

Doelgericht betogen 

Ik ben bereid om als enige op de barricade te staan en mijn punt over de bühne 
te krijgen 
Je gaf oneens als score en maakte daarbij de volgende opmerking: 
ik zoek vaak eerst mijn gelijk in kleinere gezelschappen

Doelgericht betogen 

Mijn directe manier van redeneren kan anderen ontmoedigen om hun standpunt 
naar voren te brengen 
Je gaf eens als score en maakte daarbij de volgende opmerking: 
met name de kracht waarmee ik dat doe :‐)

Verantwoordelijkheid nemen en vragen 

Als ik delegeer geef ik mensen de ruimte die ze nodig hebben. Dit gee  hun de 
kracht om de klus te klaren 
Je gaf neutraal als score en maakte daarbij de volgende opmerking: 
niet al jd, het hee  duidelijk te maken met vertrouwen

Dataverzameling en analyse 

Ik dubbelcheck mijn intuï eve beslissingen zodat geen enkel belangrijk detail 
over het hoofd wordt gezien 
Je gaf een beetje eens als score en maakte daarbij de volgende opmerking: 
als het om belangrijke zaken gaat, dan zal ik een dubbelcheck zeker niet schuwen

Integriteit en vertrouwen 

Door open en eerlijk te zijn over wat ik vind en voel, beschadig ik soms mijn 
rela es 
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Je opmerkingen

Je gaf een beetje eens als score en maakte daarbij de volgende opmerking: 
ik vind het las g feedback te geven, waarschijnlijk om dezelfde redenen als dat ik het 
niet kan ontvangen

Ik hou kost wat kost vast aan mijn normen en waarden over goed en fout 
Je gaf helemaal oneens als score en maakte daarbij de volgende opmerking: 
daar geloof ik niet in

Coachen en ontwikkelen 

Ik kan te veel bezig zijn met het coachen van onderpresteerders en onvoldoende 
 jd besteden aan het ontwikkelen van de high poten als 
Je gaf een beetje eens als score en maakte daarbij de volgende opmerking: 
komt eigenlijk niet voor

Ik kan te sterk gericht zijn op het ontwikkelen van het poten eel van mensen 
voor de toekomst in plaats van hen te coachen op resultaten in het hier‐en‐nu 
Je gaf helemaal eens als score en maakte daarbij de volgende opmerking: 
ik denk ook al jd te zien wat er nog beter kan, maar dan gaat het nooit over simpele 
dingen:‐)

Win‐win samenwerking 

Ik zorg ervoor dat ik samenwerk met mensen die hele andere kwaliteiten en 
beperkingen hebben dan ik 
Je gaf een beetje oneens als score en maakte daarbij de volgende opmerking: 
onmogelijk
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Analyse per vraag ‐ Passie om te leren

Effec ef  
 

 
 
Overbelast  
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Ik ben zeer leergierig en 
duik graag in nieuwe 

ideeën

Ik ben bereid om mijn 
mogelijke blinde vlekken 
te onderzoeken als ik 

feedback krijg

Ik vind het belangrijk om 
elke dag iets nieuws te 

leren op mijn werk

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 7.0

 13.0

 6.0

Ik grijp iedere 
mogelijkheid aan om 

nieuwe vaardigheden te 
leren

Als er geen ruimte is voor 
persoonlijke groei verlies 
ik mijn interesse in een 

project

Ik ga het liefst om met 
mensen die mij 

intellectueel uitdagen

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 4.0

 5.0

 4.0



Analyse per vraag ‐ Bron van inspira e en energie

Effec ef  
 

 
 
Overbelast  
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Ik inspireer mensen met 
mijn overtuigende visie

Door mensen te 
inspireren trek ik hen over 

de streep

Ik ben een bron van passie 
en energie voor de 

organisa e

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 4.0

 5.0

 4.0

Mensen knappen soms af 
op mijn eindeloos 
posi eve insteek

Ik vind het frustrerend als 
mensen een overdreven 
realis sche kijk hebben

Ik kan zo enthousiast zijn 
dat ik soms vergeet te 

kijken naar de mogelijke 
gevolgen van mijn ideeën 

voor anderen

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 1.0

 5.0

 3.0



Analyse per vraag ‐ Strategisch denken

Effec ef  
 

 
 
Overbelast  
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Ik begrijp hoe de 
organisa e en de 

concurren e worden 
beïnvloed door 

marktontwikkelingen en 
trends in de branche

In mijn dagelijkse 
werkzaamheden blijf ik 

gefocust op mijn 
strategische doelen

Ik besteed  jd aan het 
duidelijk vormgeven van 
mijn visie zodat deze gaat 

leven

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 4.0

 3.0

 3.0

Ik verwerp projecten en 
kansen die niet bijdragen 
aan de langetermijnvisie

Soms verlies ik mij in het 
najagen van 

langetermijndoelstellingen 
en vergeet ik de gewone 

prak sche zaken  

Ik kan soms te theore sch 
zijn en zaken onnodig 

moeilijk maken

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 2.0

 2.0

 4.0



Analyse per vraag ‐ Focus op vernieuwing

Effec ef  
 

 
 
Overbelast  
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Ik moedig anderen aan 
kansen te grijpen om te 

vernieuwen

Ik bedenk ideeën om te 
profiteren van de trends 

die ik in de markt zie

Ik s muleer crea viteit 
en moedig anderen aan 
om out‐of‐the‐box te 

denken

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 5.0

 6.0

 4.0

Ik kan me zo verliezen in 
de spanning van nieuwe 
ideeën dat ik vergeet de 
haalbaarheid ervan te 

onderzoeken

Soms wek ik frustra e bij 
anderen door ideeën te 
ondersteunen die niet 
passen in de bestaande 

prioriteitstelling

Soms raak ik geobsedeerd 
door het "anders willen 

zijn" dan anderen

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 2.0

 5.0

 2.0



Analyse per vraag ‐ Verbeteren en excelleren

Effec ef  
 

 
 
Overbelast  
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Ik vecht de status quo aan 
en stuur aan op 
verandering

Ik s muleer de 
organisa e om nieuwe 

ini a even toe te passen 
en con nu verbetering na 

te streven

Ik streef ernaar zakelijke 
processen te verbeteren 
met de behoe en van de 
klant als centrale focus

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 5.0

 13.0

 6.0

Ik kan de lat té hoog 
leggen en loop daarmee 
het risico dat mensen de 
moed in de schoenen zakt

Mijn verlangen om 
superieure resultaten te 
behalen kan bij mij stress 

veroorzaken

In mijn drang om te 
excelleren kan ik te veel 
druk ze en bij anderen

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 3.0

 5.0

 3.0



Analyse per vraag ‐ Heldere koers uitze en

Effec ef  
 

 
 
Overbelast  
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Ik neem beslissingen op 
 jd, ook als ik nog niet 
over alle informa e 

beschik

Ik stel duidelijke 
prioriteiten en zorg ervoor 

dat iedereen daar 
naartoe werkt

Ik zet een duidelijke koers 
uit met uitdagende 

doelstellingen

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 5.0

 5.0

 6.0

Om zaken te kunnen 
afronden neem ik soms te 

snel een beslissing

Ik vind het leuk om 
mensen te zeggen wat ze 

moeten doen

Soms gebruik ik mijn 
posi e om mijn zin door te 

duwen

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 3.0

 5.0

 4.0



Analyse per vraag ‐ Doorze ngsvermogen en vastberadenheid

Effec ef  
 

 
 
Overbelast  
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Ik streef mijn doelen na 
met veel energie en 

doorze ngsvermogen

Ik moedig anderen aan om 
bij tegenslag door te 

ze en en niet op te geven

Mijn posi eve "gaat 
lukken" benadering zorgt 
bij anderen voor een hoog 
tempo en een gevoel van 

urgen e

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 6.0

 6.0

 5.0

Door mijn enorme 
doorze ngsvermogen 
kan ik extreem gedreven 

overkomen

Soms hou ik vast aan een 
bepaalde koers zelfs al 
zijn de omstandigheden 
veranderd en is mijn 
aanpak niet meer 

op maal

Bij  jd en wijle werk ik zo 
lang en hard dat ik als een 

echte workaholic kan 
worden beschouwd

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 6.0

 4.0

 3.0



Analyse per vraag ‐ Doelgericht betogen

Effec ef  
 

 
 
Overbelast  
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Ik smeed stevige 
overeenkomsten die 
gestoeld zijn op een 

gezonde commerciële 
logica

Ik hou me niet in als er 
dingen gezegd moeten 

worden

Ik ben bereid om als enige 
op de barricade te staan 

en mijn punt over de 
bühne te krijgen

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 5.0

 4.0

 2.0

Er zijn momenten waarop 
mijn behoe e aan een 

logisch correcte 
redenering overheerst 

waardoor ik geen rekening 
meer hou met de 

gevoelens van anderen

Mijn directe manier van 
redeneren kan anderen 
ontmoedigen om hun 

standpunt naar voren te 
brengen

Als ik een weldoordacht 
argument naar voren 

breng dan verwacht ik ook 
een weldoordachte 

reac e

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 2.0

 6.0

 6.0



Analyse per vraag ‐ Plannen en afronden

Effec ef  
 

 
 
Overbelast  
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Ik ontwikkel plannen die 
doelstellingen voor de 

lange termijn combineren 
met behoe en voor de 

korte termijn

Ik sta bekend als een 
"afmaker", die al jd doet 

wat zij zegt

Voordat ik instap in een 
project maak ik 

gedetailleerde plannen. 
Zo weet ik zeker dat ik de 

deadlines en 
kwaliteitsnormen haal

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 4.0

 13.0

 11.0

Soms kom ik met plannen 
die te gedetailleerd zijn 
en te veel van anderen 

vragen

Ik besteed soms meer  jd 
aan het plan zelf dan aan 

het uitvoeren ervan

Ik hou me graag zeer 
gedisciplineerd aan de 
gemaakte plannen. 
Anderen kunnen dit 

vermoeiend en 
fantasieloos vinden

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 1.0

 1.0

 1.0



Analyse per vraag ‐ Verantwoordelijkheid nemen en vragen

Effec ef  
 

 
 
Overbelast  
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Ik kan belangrijke 
beslissingen en 

verantwoordelijkheden 
goed delegeren

Als ik delegeer geef ik 
mensen de ruimte die ze 
nodig hebben. Dit gee  
hun de kracht om de klus 

te klaren

Ik ben bereid 
verantwoordelijkheid te 
nemen voor eventuele 

fouten zonder dat ik in de 
verdediging ga

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 5.0

 4.0

 12.0

De strikte wijze waarop ik 
verantwoordelijkheid 

afdwing zorgt er soms voor 
dat teamleden zich enkel 

concentreren op hun 
eigen individuele taken

Soms sluit ik me af voor de 
wereld om me heen om de 
maatstaven die ik mezelf 

opleg te kunnen 
handhaven

De strikte wijze waarop ik 
verantwoordelijkheid 

afdwing zorgt er soms voor 
dat mensen geen ini a ef 
meer durven te nemen

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 2.0

 3.0

 2.0



Analyse per vraag ‐ Dataverzameling en analyse
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Mijn besluitvorming is 
gebaseerd op een 

gedegen analyse van de 
relevante informa e

Ik kwan ficeer en volg alle 
relevante KPI's

Ik dubbelcheck mijn 
intuï eve beslissingen 

zodat geen enkel 
belangrijk detail over het 

hoofd wordt gezien

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 3.0

 1.0

 5.0

Bij het werken aan een 
probleem raak ik soms het 

grote overzicht kwijt 
omdat ik me verlies in het 

verzamelen van 
informa e

Af en toe verlamt mijn 
behoe e aan anlyse mij 

volledig

Door mijn focus op 
objec eve feiten ben ik 
soms ongevoelig voor de 
emo es van anderen

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 5.0

 2.0

 1.0



Analyse per vraag ‐ Kalm onder druk
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Bij tegenslag vind ik mijn 
kalmte en zelfvertrouwen 
gemakkelijk en snel terug

Ik behoud mijn rust en 
focus in stressvolle 

situa es

Ik sta bekend om mijn 
emo onele veerkracht in 

moeilijke situa es

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 4.0

 3.0

 6.0

Mensen die snelle ac e 
willen kunnen soms 
a nappen op mijn 
onverstoorbaarheid 

onder druk

Door mijn kalme 
voorkomen lijkt het soms 

alsof ik geen 
betrokkenheid of 

enthousiasme voel

Ik voel soms weinig 
waardering voor mensen 
die emo oneel reageren 

in kri eke situa es

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 5.0

 1.0

 3.0



Analyse per vraag ‐ Integriteit en vertrouwen
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Ik zal nooit achter hun rug 
iets nega efs over 
mensen zeggen

Ik vertrouw mensen en zal 
hen nooit achter hun 

broek aan zi en

Ik sta volledig achter de 
waarden van de 

organisa e en sta erom 
bekend dat ik doe wat ik 

zeg

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 4.0

 5.0

 5.0

Door open en eerlijk te 
zijn over wat ik vind en 
voel, beschadig ik soms 

mijn rela es

Ik hou kost wat kost vast 
aan mijn normen en 

waarden over goed en 
fout

Door mijn sterke normen 
en waarden vinden 
anderen het soms 
moeilijk om hun 

standpunten met mij te 
delen

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 5.0

 1.0

 4.0



Analyse per vraag ‐ Coachen en ontwikkelen
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Ik vraag anderen 
regelma g wat ze nodig 

hebben om hun presta es 
te verbeteren

Ik zorg ervoor dat mensen 
de training en ervaring 
krijgen die ze nodig 

hebben om succesvol te 
kunnen zijn

Ik begeleid anderen om 
hun presta es te 
verbeteren en hun 

poten eel te ontwikkelen

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 1.0

 1.0

 3.0

Ik kan zo bezig zijn met de 
persoonlijke ontwikkeling 
van anderen dat ik mijn 
zakelijke prioriteiten 

verwaarloos

Ik kan te veel bezig zijn 
met het coachen van 
onderpresteerders en 

onvoldoende  jd 
besteden aan het 

ontwikkelen van de high 
poten als

Ik kan te sterk gericht zijn 
op het ontwikkelen van 

het poten eel van 
mensen voor de toekomst 

in plaats van hen te 
coachen op resultaten in 

het hier‐en‐nu

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 3.0

 5.0

 7.0



Analyse per vraag ‐ Rela oneel scherpzinnig
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Ik luister aandach g naar 
anderen en toon begrip 
voor hun standpunten

Ik heb het geduld om 
anderen volledig te laten 

uitpraten

Ik schat mensen goed in 
en bouw snel een goede 

verstandhouding op

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 5.0

 3.0

 5.0

Mijn poging om iedereen 
tegemoet te komen kan 

halfslach ge beslissingen 
tot gevolg hebben

Ik kan zo tactvol zijn dat 
mensen niet weten wat ze 

aan me hebben

Soms vermijd ik conflicten 
en ben ik zo diploma ek 
dat er geen oplossing 

wordt bereikt

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 5.0

 3.0

 3.0



Analyse per vraag ‐ Win‐win samenwerking
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Ik zorg ervoor dat ik 
samenwerk met mensen 

die hele andere 
kwaliteiten en 

beperkingen hebben dan 
ik

In de samenwerking met 
collega's ga ik niet de 

compe  e aan

Ik moedig mensen aan om 
eensgezind naar een 

gemeenschappelijk doel 
te werken

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 13.0

 2.0

 5.0

Soms kan ik  jdens 
onderhandelingen 

aarzelen omdat ik bang 
ben de rela e te 
beschadigen

Soms betrek ik mensen 
onnodig in een 

samenwerkingsverband 
terwijl ik eigenlijk alleen 
maar hun advies nodig 

had

Soms haal ik mensen erbij 
terwijl het effec ever zou 
zijn om alleen te werken

1  2  3  4  5  6  7 

 Ontw. 
punt

Zelfscore

 2.0

 6.0

 5.0
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