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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn

12/19/2018

Matchcare | Edisonbaan 14  | PostBus 732 | 3420 AS Nieuwegein | Tel: 030‐6029400

Adviesrapport
TalentOntwikkelScan

E

Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.



Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Persoonlijk profiel
2.1 Uw persoonlijkheidsbeschrijving

2.2 Uw persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

2.4 Uw werkstijlen in beeld

3. Het TalentWheel
3.1 TalentWheel ‐ een introductie

3.2 Uw talenten in beeld

4. Vaardigheden
4.1 Een toelichting op de vaardigheden

4.2 Uw vaardigheden in beeld

5. Ons advies

Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.
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ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn

12/19/2018
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Adviesrapport
TalentOntwikkelScan

E

Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.
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ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn

12/19/2018
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Adviesrapport
TalentOntwikkelScan

E

Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.
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ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn
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Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.
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Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.
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Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.

Eigenregie
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn
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Adviesrapport
TalentOntwikkelScan
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Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.
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Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.
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Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.
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Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.
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Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.
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Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.
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Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.

Eigenregie
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn
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Adviesrapport
TalentOntwikkelScan
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Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
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Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.

Eigenregie
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn
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Adviesrapport
TalentOntwikkelScan
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Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.
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Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.

Eigenregie
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn
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Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn
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Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.

Eigenregie
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn

12/19/2018
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E

Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn

12/19/2018
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Adviesrapport
TalentOntwikkelScan

E

Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.

11



Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Persoonlijk profiel
2.1 Uw persoonlijkheidsbeschrijving

2.2 Uw persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

2.4 Uw werkstijlen in beeld

3. Het TalentWheel
3.1 TalentWheel ‐ een introductie

3.2 Uw talenten in beeld

4. Vaardigheden
4.1 Een toelichting op de vaardigheden

4.2 Uw vaardigheden in beeld

5. Ons advies

Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.
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ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn

12/19/2018
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Adviesrapport
TalentOntwikkelScan
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Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.
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ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn

12/19/2018
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TalentOntwikkelScan

E

Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.
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ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn
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Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.
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Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.
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Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.

Eigenregie
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn
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Adviesrapport
TalentOntwikkelScan
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Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.
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Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.
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Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.
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Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.
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Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.
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Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.
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Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.
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Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.

Eigenregie
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn
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Adviesrapport
TalentOntwikkelScan
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Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
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Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.

Eigenregie
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn
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Adviesrapport
TalentOntwikkelScan
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Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
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Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.

Eigenregie
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn
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Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.

Eigenregie
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn
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Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.

Eigenregie
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn

12/19/2018
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Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.
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ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn

12/19/2018
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Adviesrapport
TalentOntwikkelScan

E

Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.
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ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn

12/19/2018
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Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.
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ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.

Emotionele stabiliteit

Ex
tr
av
er
s i
e

Zorgvuldigheid

O
penheid

Vr
ien
de
lijk
hei

d

Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn

12/19/2018
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Adviesrapport
TalentOntwikkelScan

E

Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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Leeswijzer

De scores op de vragenlijst worden in deze rapportage teruggekoppeld op een schaal van 1 to en met 10.
Een persoonlijke score van 10,9, of 8 is hoog, een score van 1,2 of 3 is laag. een score 4, 5, 6 of 7 stemt dus
oveeen met het gemiddelde van uw normgroep

Uw persoonlijke score wordt in het rapport telkens aangegeven met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat
voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door u gekozen referentieberoep.

Bij het TalentWheel ziet u nog een grijze balk die de schaal aangeeft tussen de laagst en hoogst gegeven
feedback score. Het driehoekje geeft in dit verband het gemiddelde aan van de ontvangen feedback.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Gem. Feedback Score

laagste tot hoogste Feedback Score

Disclaimer

Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten van de TalentOntwikkelScan.
Het rapport is geen beslisdocument. Het biedt u handvatten om vervolgstappen te zetten. De persoonlijke
gegevens die u heeft ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zij
worden niet aan derden verstrekt. De gegevens uit dit rapport dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De inhoud van dit rapport heeft een geldigheidsduur van ongeveer 6 tot 12 maanden, afhankelijk van uw rol
op het werk en uw persoonlijke omstandigheden. Als de inhoud van het rapport in de verdere toekomst
wordt gebruikt, zal bekeken moeten worden of de informatie nog steeds relevant is.

1 Inleiding

In het kader van de TalentOntwikkelScan heeft u een aantal vragenlijsten ingevuld. Dit is een
geautomatiseerd rapport dat op basis van uw antwoorden op de vragenlijsten is samengesteld. Het rapport
geeft u inzicht in de verschillende aspecten die samenhangen met uw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. U kunt het rapport bespreken met een loopbaanadviseur, coach, uw leidinggevende of HR
Adviseur, en bijvoorbeeld samen actiepunten opstellen voor de verdere ontwikkeling van uw talenten en
vaardigheden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen. In het eerste gedeelte “Uw Persoonlijk Profiel” krijgt
u inzicht in een aantal persoonlijke eigenschappen en motieven. In het tweede deel “TalentWheel” krijgt u
inzicht in uw talenten en competenties. Het derde deel “Vaardigheden” gaat in op de vaardigheden die u al
beheerst en waarin u zich kunt ontwikkelen.

U kunt de verschillende onderdelen van het rapport doornemen en bedenken wat de uitkomsten
betekenen voor uw toekomstige ontwikkeling. Een manier om dat te doen is om antwoorden te
zoeken op onderstaande vragen.

Herkennen:

Kunt u zich herkennen in de uitkomsten die in het rapport worden weergegeven? In welke
onderdelen wel en in welke niet?
Herkennen anderen u in de uitkomsten? Op welke onderdelen zijn er verschillen en in welke
richting? Kunt u deze verschillen verklaren?

Reflecteren:

Welke uitkomsten vallen u in het bijzonder op?
Biedt het rapport aanknopingspunten voor het ontwikkelen van bepaalde talenten en
vaardigheden? Welke in het bijzonder?
Wat valt u op aan de informatie die u heeft verkregen vanuit de 360 graden feedback?

Er werk van maken:

Wat gaat u met de uitkomsten doen?
Met wie gaat u dit rapport bespreken?

Door met deze rapportage aan de slag te gaan, krijgt u een beter beeld van uw persoonskenmerken,
talenten en vaardigheden. Sommige onderdelen van het rapport zullen u wellicht minder aanspreken.
Andere onderdelen zetten u juist aan het denken over waar u zich in wilt ontwikkelen. Probeer de uitkomsten
van de TalentOntwikkelScan voor uzelf op een rij te zetten. U kunt uw conclusies vervolgens gebruiken om
uw acties te bepalen en te concretiseren.

2 Persoonlijk profiel

2.1 Persoonlijkheidsbeschrijving
Op basis van de resultaten van de vragenlijsten wordt hieronder de persoonlijkheid van de heer Remijn
beschreven. Hoe beïnvloeden onderliggende persoonlijkheidsaspecten zijn manier van werken?

Omgaan met anderen

De heer Remijn is iemand die in de samenwerking open en vriendelijk gevonden zal worden. Er zal voldoende
van hem uitgaan, zonder dat hij zich overigens echt op de voorgrond dringt of wil dringen. Hij legt vrij
gemakkelijk contact, vindt samenwerken prettig, maar kan ook goed alleen werken. In spanningssituaties zal
hij in de regel voldoende rustig en gelijkmatig blijven reageren. Wanneer anderen een beroep op hem doen
dan zal hij behulpzaam zijn. Men gaat waarschijnlijk graag met hem om en werkt graag met hem samen, mede
omdat hij redelijk voorspelbaar is en niet onverwacht of extreem zal reageren.

Werkstijl

In de aanpak van zijn werkzaamheden heeft de heer Remijn er geen behoefte aan om een vastomlijnd doel te
hebben. Hij reageert op wat er voorbijkomt. Daarbij stelt hij zich meestal afwachtend op; hij is niet geneigd om
risico’s te nemen, zelfs niet als dat hem uiteindelijk extra voordeel kan opleveren. Dit geldt vooral wanneer hij
voor zijn gevoel over te weinig informatie beschikt. Hierdoor bestaat het gevaar dat men hem (te) weinig
ondernemend vindt. Verder is de heer Remijn iemand die weinig waarde hecht aan details. Hij legt de nadruk
op de grote lijnen en gaat vrij ad hoc te werk. In de ogen van anderen werkt hij daardoor waarschijnlijk niet
altijd voldoende systematisch en zorgvuldig. De heer Remijn is door dit alles wel flexibel, hij kan zich
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hij heeft weinig moeite met het tegelijkertijd uitvoeren van
verschillende taken of projecten. Daarentegen heeft hij soms wel moeite om de discipline op te brengen om
in zijn optiek wat minder prettige of saaie werkzaamheden snel af te ronden. De heer Remijn probeert verder
zijn toezeggingen na te komen, anderen kunnen hem echter soms te gemakkelijk vinden in dat opzicht. Ook is
de heer Remijn een gevoelsmatig iemand die de neiging heeft zich in zijn denken en handelen te laten
beïnvloeden door zijn emoties of die van anderen. Iets geheel nieuws moeten doen of zich in een onbekende
situatie bevinden roept spanning bij hem op. Die spanning heeft een vrij grote impact en kan verstorend
werken, maar tegelijkertijd is het zo dat hij het ook als een (spannende) uitdaging kan ervaren. Uiteindelijk
kost het hem in dergelijke omstandigheden waarin de heer Remijn veel druk ervaart, moeite zijn gevoelens
onder controle te houden en beheerst te blijven reageren. Hij heeft tijd nodig om zaken die hem emotioneel
geraakt hebben van zich af te kunnen zetten. Hij kan in dergelijke situaties door anderen als vrij emotioneel,
kwetsbaar en onzeker ervaren worden.

Motivatie

Voor de heer Remijn is het belangrijk om de buitenwereld te laten zien dat hij succes heeft. Hij wil graag dat
het duidelijk zichtbaar is wat zijn aandeel was in diverse werkzaamheden. Positie en status doen er voor hem
toe. Hij zal zich ook inspannen om goed en gedegen werk af te leveren en om daarvoor waardering te krijgen.

Openheid en ontwikkelbereidheid

De heer Remijn is niet actief op zoek naar persoonlijke en professionele groei, niet zo bezig met het
ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Zich verder ontplooien door die eigen kennis en
vaardigheden te verbreden en verdiepen vindt hij minder belangrijk. Liever bouwt hij voort op kennis en
vaardigheden die hij zich al doende heeft eigen gemaakt. Ten slotte is de heer Remijn redelijk praktisch
ingesteld, maar zoekt hij bij het oplossen van problemen ook naar nieuwe en verbeterde manieren van
aanpak. Hij vormt zich een eigen mening gebaseerd op eigen ideeën en op wat anderen vinden en zeggen. Hij
kan voldoende kritisch zijn over ideeën en zienswijzen van anderen, maar hij blijft in die onafhankelijkheid in de
regel wel realistisch.

2.2 Uw Persoonskenmerken en ontwikkelvermogen

In wat nu volgt worden op basis van de vragenlijsten de belangrijkste sterke punten en minder sterke punten
van de heer Remijn benoemd. Deze punten kunnen worden gezien als zijn potentiële kwaliteiten en
ontwikkelpunten.

Sterke persoonskenmerken

Houdt rekening met anderen
Legt de nadruk op grote lijnen
Is sensitief
Is gedreven om zich te positioneren

Minder sterke persoonskenmerken

Discipline om werkzaamheden af te ronden
Initiatief nemen
Emotioneel gelijkmatig zijn
Ontwikkelgerichtheid

Ontwikkelvermogen

In onderstaande schaal ziet u uw ontwikkelgerichtheid. Deze score is berekend op basis van drie onderdelen;
ontwikkelgerichtheid, zelfdiscipline en de wijze waarop faalangst uw werk beïnvloedt.
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ontwikkelvermogen

Opmerkingen:

Hij is minder gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Het heeft niet zijn prioriteit om nieuwe kennis
op te doen en andere vaardigheden aan te leren.
In het algemeen zal de heer Remijn zich in zijn ontwikkeling niet snel laten belemmeren door het idee
dat er wat mis kan gaan.
Hij heeft er moeite mee discipline op te brengen om vervelende of saaie werkzaamheden af te ronden.
Dit kan hem belemmeren wanneer hij bijvoorbeeld moet studeren of opdrachten moet maken ten
behoeve van zijn ontwikkeling.

2.3 Uw persoonlijkheidsprofiel in beeld

In onderstaande afbeelding ziet u een grafische weergave van uw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is
opgebouwd uit 14 persoonlijkheidskenmerken, deze worden ook wel karaktereigenschappen genoemd. Het
zijn stabiele kenmerken van een persoon. Dat wil zeggen dat deze in de loop van de tijd niet of nauwelijks
veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het de kenmerken zijn die iemand typeren.
Persoonlijkheidskenmerken hebben een sterke invloed op het gedrag, iemands stijl en de vaardigheden die
iemand in de loop van het leven ontwikkelt. Talloze onderzoeken, wereldwijd uitgevoerd, hebben geleid tot
het inzicht dat iemands persoonlijkheid het best kan worden getypeerd aan de hand van vijf stabiele
persoonlijkheidskenmerken (de Big 5). In onderstaande afbeelding worden uw scores op een 10 puntsschaal
weergegeven.
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Elke score zoals hierboven in beeld gebracht van de Big5 dimensies is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van een aantal onderliggende subschalen.

Hierna wordt uw persoonlijke score per persoonlijkheidskenmerk getoond. De scores geven weer hoe uw
keuzes bij het beantwoorden van de vragen zich verhouden tot de keuzes die gemaakt zijn door vele
honderden anderen met een vergelijkbaar opleidingsniveau, uw normgroep. Hoog betekent dan dat dat
kenmerk sterker op u van toepassing is dan het gemiddelde van uw normgroep. Omgekeerd betekent een
lage score dat zo’n kenmerk bij u minder sterk aanwezig is dan bij het gemiddelde van uw normgroep. Er is
dus geen sprake van een beoordeling in de zin van goed of slecht. Uw persoonlijke score wordt aangegeven
met een bolletje. Het ruitje dat u ziet, staat voor de waarde die gemiddeld genomen benodigd is in het door
u gekozen referentieberoep.

De eventuele aanwezige vershillen tussen uw persoonlijkheid en hetgeen benodigd is om de functie van uw
keuze goed te kunnen uitoefenen, geven u inzicht in de mogelijke ontwikkelpunten of aanpassingen

Als uw persoonlijke score meer dan twee punten afwijkt van de door u gekozen referentiefunctie, dan is dat
een aandachtspunt. Als uw persoonlijke score hoger is, dan kunt u zichzelf afvragen wat dat voor u in de
praktijk betekent. Misschien wordt deze kwaliteit niet voldoende benut en geeft dit onvrede of verveling. Als
uw persoonlijke score lager is dan is het goed mogelijk dat u hier iets te ontwikkelen heeft.

De door uw gekozen referentiefunctie:
bestuurder organisatie

Eigen Score Functie Score

Emotionele stabiliteit

Evenwichtige mensen zijn niet zo snel van hun stuk te brengen en zij zijn gelijkmatig van aard. Kalmte,
ontspannenheid en nuchterheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn. Zij zullen situaties waar druk op de
ketel staat rustig en zonder stress benaderen. Onevenwichtigheid kan zich vertalen in minder goed bestand
zijn tegen tegenslagen en mislukkingen en een geringe beheersing van opwellingen van gevoelens. Men heeft
vaker gevoelens van onbehagen, zoals schaamte, frustratie, neerslachtigheid, schuld.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldige personen kenmerken zich door ordelijkheid en aandacht voor details. Zij zijn vasthoudend en
doelgericht. Zij gaan planmatig en georganiseerd te werk. Zij zijn vastberaden en beschikken dan ook over
een sterke wil. Zij hechten aan conventies. Aan de andere kant staan mensen die gericht zijn op de grote lijn
en minder oog hebben voor details. Zij zijn slordig en niet zo vasthoudend. Zij accepteren dat sommige
doelen niet bereikbaar zijn.

Extraversie

Extraverte mensen zijn sociabel, maken gemakkelijk kennis, treden op de voorgrond, zijn assertiever,
energieker en spraakzamer dan introverte mensen. Ook zijn zij optimistisch, opgewekt en houden van
opwinding en avontuur. Introverte mensen zijn over het algemeen gereserveerd en vinden het plezierig om
alleen te zijn. Dit heeft niet te maken met verlegenheid, maar zij vinden het gewoon minder plezierig om in
gezelschap te verkeren.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op het aspect vriendelijkheid, zijn bescheiden, hulpvaardig en bereid tot
samenwerken. Zij zijn bereid zaken vanuit het perspectief van de ander te bekijken en hun eigen belangen
ondergeschikt te maken aan de belangen van anderen. Zij kunnen wat naïef zijn; zij geloven dat de ander
geneigd zal zijn te helpen indien dat nodig is. Lage scores kunnen omschreven worden als egocentrisch,
gericht op het eigen belang, cynisch en eerder geneigd tot competitie dan tot samenwerken.

Openheid

Openheid wordt ook wel 'Openheid voor ervaringen' genoemd. Bijbehorende eigenschappen zijn
nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, openstaan voor eigen gevoelens, kritische en onafhankelijke
oordeelsvorming, behoefte aan variatie. Deze mensen staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid buiten
de al gebaande paden te treden. Aan de andere kant staan mensen die de wereld accepteren zoals die is. Zij
hebben niet de behoefte zaken ter discussie te stellen of te spelen met alternatieven. Zij zijn minder
nieuwsgierig.

2.4 Uw werkstijlen in beeld

U vindt in onderstaande grafiek uw score op de 8 onderzochte werkstijlen vergeleken met de waarde die
voor uw gekozen beroep gewoonlijk verondersteld wordt. Ook hier geldt dat er geen sprake is van goed of
slecht: uw score toont de vergelijking met het gemiddelde van de normgroep. Waar hierna gesproken wordt
over hij/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.

3 Het TalentWheel

3.1 TalentWheel ‐ een introductie

Werknemers zullen zich meer bewust moeten worden – en zich continu bewust zijn - van hun toegevoegde
waarde voor de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en hun functie in het bijzonder. De arbeidsmarkt
verandert; er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies.
De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en worden steeds
vaker in multidisciplinaire teams uitgevoerd. Vanuit deze ontwikkelingen heeft Matchcare het TalentWheel
ontwikkeld. Het TalentWheel verenigt alle nieuwe vaardigheden en talenten die u in deze veranderende
arbeidsmarkt nodig heeft. Wij noemen het ook wel: De vaardigheden van de toekomst.

Het TalentWheel heeft 4 aandachtsgebieden:

Eigen regie

Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of u in staat bent om zelf
sturing te geven aan uw loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen,
kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.

Mediawijsheid

Steeds meer functies hebben een aanzienlijke ICT-component. De hoeveelheid informatie die u op een dag
verwerkt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook deelnemen aan online
netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van
de toekomst’.

Sociale vaardigheden

Er wordt steeds meer samengewerkt in teams, termen als agile werken en scrum teams zijn binnen bijna alle
onderdelen van een organisatie vanzelfsprekend. Voor werknemers van de toekomst is het van belang dat
ze goed kunnen samenwerken, maar daarnaast ook goed kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en
waar ze voor staan. Jezelf kunnen presenteren binnen èn buiten het eigen team zorgt ervoor dat kwaliteiten
en toegevoegde waarde zichtbaar wordt.

Verandervermogen

Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken
over veranderkracht. Blijvend werken aan uw ontwikkeling, aanpassingsvermogen en om kunnen gaan met
wisselende omgevingen is hierbij van uiterst groot belang. Creatief om kunnen gaan met nieuwe
ontwikkelingen die steeds sneller en vaker op medewerkers afkomen maakt dat het vermogen om je (snel)
te kunnen aanpassen één van de belangrijkste elementen om aan te werken.

3.2 Uw talenten in beeld
U heeft ten aanzien van deze vier invalshoeken op 15 bijbehorende talenten aangegeven in welke mate u
deze beheerst. In onderstaande grafische weergave vindt u die scores terug. Kijkt u eens naar de onderlinge
verschillen, wat is al sterk aanwezig en wat vraagt om extra aandacht.

Uw score wordt weergegeven door de mate waarin het onderdeel gevuld is.

Uw inzicht wint aan waarde wanneer u uw scores vergelijkt met de scores van anderen die u heeft gevraagd
naar hun feedback. U vindt in de grafische weergave zowel het gemiddelde van de ontvangen feedback
terug, als de laagste en de hoogste score die uw feedbackgevers u gaven.
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4 Vaardigheden

4.1. Een toelichting op de vaardigheden
De TalentOntwikkelScan brengt in beeld welke onderwerpen van belang zijn voor uw verdere ontwikkeling. Naast uw
persoonlijkheidskenmerken en de competenties uit het TalentWheel zijn uiteraard ook de specifieke vaardigheden van belang, die u
nodig heeft binnen uw vakgebied om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Op basis van een functie die u heeft aangegeven,
kreeg u een overzicht van de meest voorkomende vaardigheden.

4.2. Uw vaardigheden in beeld

Wil ik me in ontwikkelen

In dit overzicht heeft u aangegeven welke vaardigheden u wilt ontwikkelen. In het geval dat deze vaardigheden in lijn
liggen met uw huidige functie of loopbaan bij u werkgever, dan ligt het voor de hand om hier eens met uw leidinggevende
of HR verantwoordelijke over te praten. Wellicht krijgt u dan goede tips en mogelijkheden aangereikt. U kunt natuurlijk
ook op eigen initiatief op zoek gaan naar het aanbod van opleidingen of coaching.

Analyseren van processen of managementrapportages
Evalueren van prestaties van werknemers of tijdelijk personeel
Evalueren van training of onderwijs
Motiveren, onderhandelen en overtuigen
Onderzoek doen naar sociale verbanden of ontwikkelingen
Ontwikkelen van beleid, procedures, methodes of standaarden
Organiseren en leiden van vergaderingen en evenementen
Presentaties en onderwijsmateriaal ontwerpen of samenstellen
Service verlenen aan klanten
Trainen of coachen van docenten of instructeurs
Trainen, begeleiden of onderwijzen

Sta ik neutraal tegenover

Het is wel verstandig om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkelingen in uw vakgebied. Het is ons advies om
periodiek (online) te zoeken naar publicaties die voor u van belang zijn. Ook het lezen van vacatures die lijken op wat u
doet, kan heel verhelderend zijn. Het is daarnaast waardevol om contact te houden met vakgenoten, om op die manier
op de hoogte te blijven van hoe zij nu werken en zich ontwikkelen.

Aannemen, ontslaan, overplaatsen of promoveren van werknemers
Administratie bijhouden
Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien
Gebruiken van actuele onderzoeksinformatie uit de sociale wetenschap
Onderwijsmateriaal of middelen verzorgen of klaarzetten
Onderzoek doen in het kader van personeelsontwikkeling
Overleggen met leidinggevenden, autoriteiten of organisaties
Overleggen over commerciële activiteiten
Overleggen, adviseren en bemiddelen bij juridische kwesties
Telefonisch of schriftelijk informatie uitwisselen
Toepassen van therapeuthische technieken of preventieve maatregelen
Toezicht houden op horecavoorschriften
Verklaren van wetten, verordeningen of regels
Verwijzen naar diensten of hulpmiddelen
Verzorgen van opleidingen voor het personeel
Wetten of reglementen volgen, evalueren of herzien

Wil ik niet doen

Het is zinvol om zicht te hebben op taken en verantwoordelijkheden die u niet meer wilt uitvoeren. Het is van belang om
goed te weten waarom u dat (niet meer) wilt, om vervolgens die taken te kunnen afstoten of duidelijk te maken dat u daar
vanaf wilt. Dat verkleint de kans dat u het plezier in uw werk verliest.

Administratie controleren
Behandelen en oplossen van klachten van klanten
Beoordelen van trainingsmateriaal
Hulp bieden bij sociale of werkgerelateerde problemen
Interpreteren van medische resultaten of onderzoeksgegevens
Invullen van officiële formulieren (overheid, belasting)
Medische informatie uitwisselen
Naleving van beleid of verordeningen controleren of evalueren
Personeelsbeleid ontwikkelen
Plannen van opleidingsprocedures
Toezicht houden op opleidingskosten

5 Advies

U heeft in deze rapportage de bevindingen gelezen van de onderzoeken en vragenlijsten die u heeft ingevuld.

Op basis van deze uitkomsten kunt u zich nu oriënteren op uw ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kunt u vanuit verschillende invalshoeken
doen:

De mate waarin uw persoonsprofiel zich verhoudt tot het beroepsprofiel van de functie die u nu vervult
Een of meerdere talenten en vaardigheden waarvan u heeft ervaren dat het oordeel van uzelf en dat van de feedbackgevers
nogal uiteenloopt
De vakvaardigheden waarvan u zelf al heeft aangegeven daar meer werk van te willen maken

Wat kunt u nu gaan doen met de bevindingen in dit rapport?

U kunt daar geheel zelfstandig mee aan de slag, door goed te lezen wat er staat en na te denken over de
betekenis daarvan in uw omstandigheden. Daarna kunt u een Plan van Aanpak opstellen, waarin u nader
aangeeft wat u op de verschillende onderdelen wilt gaan doen.

Een paar onderdelen van het rapport lichten we graag wat verder toe.

De grafische vergelijking tussen uw persoonlijkheidskenmerken en het gekozen beroepsprofiel: 
De getoonde persoonlijke scores zijn geen beoordeling in de zin van goed of slecht, ze geven weer hoe uw voorkeuren zich
verhouden tot (het gemiddelde van) de normgroep. Dit kan voor u aanleiding zijn om te onderzoeken of u zich hierin verder wilt
ontwikkelen. Het getoonde beroepsprofiel is generiek en uw eigen functie die bij dat beroep past, kan dus op onderdelen wat
afwijkende waardes laten zien.

Op meerdere plekken komt het thema verandervermogen ter sprake:
Dat is logisch, want functies veranderen, er wordt meer vanuit rollen gedacht en in wisselende teams gewerkt. U wilt zelf
aantrekkelijk blijven op de veranderende arbeidsmarkt. Besteed daar dus ook de nodige aandacht aan, zodat u wendbaar blijft
en mee kan in deze ontwikkelingen.

Bij de overzichten van uw TalentWheelcompetenties:
Het ligt het voor de hand om te kijken naar opvallende verschillen tussen uw eigen oordeel en dat van uw feedbackgevers.
Betrek eventueel uw feedbackgevers erbij om, indien gewenst, beter te kunnen achterhalen waar verandering of ontwikkeling
nodig is. Kijk ook naar de onderlinge verschillen tussen lage en hoge scores. Komen uw hoge scores goed tot hun recht? Is het
zinvol om tijd en energie te besteden aan lager scorende competenties? Of kunt u in gesprek gaan met uw werkgever om de
uitkomsten te bespreken en doelen te stellen voor uw loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het derde onderdeel van dit onderzoek:
Dit bevestigt uw keuzes voor de richting waarin u zich wilt ontwikkelen. Het verbeteren van bepaalde vaardigheden of een andere
functie binnen een bepaald vakgebied of binnen een sector? Die ontwikkeling begint gewoonlijk met een goede oriëntatie. Wat is
een eerste vervolgstap in uw ontwikkeling en welke ondersteuning is hierin voor u passend? Vervolgens kunt u in de realisatie
fase concrete stappen gaan zetten en vol vertrouwen aan de slag gaan met uw ontwikkeling.

Wij vertrouwen erop dat u met alle toelichtingen in dit rapport, op zelfstandige wijze de benodigde vervolgstappen
kunt zetten. Een gesprek met een professional, zoals een van onze loopbaancoaches, kan u helpen om alle
invalshoeken op een passende manier met elkaar in verband te brengen. Met deze ondersteuning kunt u op
effectievere wijze invulling geven aan de stappen die u wilt zetten.

Wij wensen u veel succes.

Het Matchcare Team

Pierre Remijn
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Nuchterheid

Lage score
Heeft een positieve houding ten
opzichte van emoties. Neemt
beslissingen op basis van gevoel.
Is snel geëmotioneerd. Is
kwetsbaar en snel van slag.
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Hoge score
Is evenwichtig en nuchter. Bekijkt
situaties op een rationele manier.
Laat emoties buiten
beschouwing.

Taakgerelateerde stressbestendigheid

Lage score
Voelt druk om aan eisen en
verwachtingen van de omgeving
en van zichzelf te voldoen. Vindt
het moeilijk met spanningen om
te gaan. Voelt zich soms
onmachtig en niet in staat een
crisissituatie zelf op te lossen.
Kan gespannen en nerveus zijn.
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Hoge score
Laat zich niet uit het veld slaan
door tegenslagen (veerkracht).
Voelt zich zelfverzekerd en is
goed bestand tegen werkdruk.
Heeft het idee situaties te
beheersen en te bepalen wat
hem/haar overkomt.

Relationele stressbestendigheid

Lage score
Is veel bezig met wat anderen
van hem/haar denken. Raakt snel
geïmponeerd en onder de indruk
van anderen. Vindt anderen vaak
beter of slimmer dan zichzelf en
uit deze gedachten ook. Is niet
zeker genoeg van zichzelf om
eigen mening te behouden en
voegt zich naar de 'sterkste'
persoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Trekt zich weinig aan van wat
anderen van hem/haar vinden. Is
kritisch naar anderen en hun werk
en houdt weinig rekening met
gevoelens van anderen.

Optimisme

Lage score
Is zorgelijk en laat zich niet snel
geruststellen. Ziet en belicht vaak
de negatieve kant van zaken. Kan
problemen overschatten.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een positieve kijk op zaken
en gaat ervan uit dat situaties
altijd ten goede opgelost kunnen
worden. Is geen piekeraar. Kan
problemen onderschatten.

Systematisch werken

Lage score
Werkt ad hoc en onsystematisch.
Heeft moeite met het
organiseren en plannen van
werkzaamheden. Is goed in staat
om meerdere projecten naast
elkaar uit te voeren en heeft er
geen moeite mee om projecten
voortijdig af te breken. Houdt
van speelruimte in planning. Kan
slordig werken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werkt schematisch en volgens
van tevoren bedachte plannen
en systemen. Organiseert taken
goed en is precies en ordelijk.
Concentreert zich goed op één
taak en let goed op details. Vindt
de voorbereiding belangrijk en
houdt zich aan procedures.

Zelfdiscipline

Lage score
Is snel afgeleid en zal taken
eerder opgeven of uitstellen bij
tegenslagen/moeilijkheden.
Heeft externe druk of controle
nodig om taken af te maken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is gemotiveerd en vasthoudend
een taak af te maken, ondanks
eventuele verveling of obstakels.
Hoeft niet aangespoord te
worden om taken af te maken,
doet dit uit zichzelf.

Verantwoordelijkheid

Lage score
Vat verantwoordelijkheden soms
wat licht op en laat dit liever aan
anderen over. Legt de nadruk
vooral op de grote lijnen. Is
gemakkelijk met regels en
afspraken waardoor het werk
soms niet af komt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Voelt zich verantwoordelijk en is
betrouwbaar. Doet niet alleen
wat wordt gevraagd, maar kijkt
naar wat uiteindelijk het belang is
en handelt daarnaar. Houdt zich
aan afspraken.

Sociabiliteit

Lage score
Geeft er de voorkeur aan alleen
te zijn. Zoekt niet actief naar
gezelschap. Werkt bij voorkeur in
een rustige omgeving.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verkeert graag in gezelschap. Is
spraakzaam en legt gemakkelijk
contact. Zoekt mensen op, houdt
van de drukte en activiteit van de
groep.

Dominantie

Lage score
Blijft liever op de achtergrond en
laat anderen het woord voeren
en/of initiatief nemen. Laat zich
leiden en kan overschaduwd
worden door anderen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Treedt gemakkelijk op de
voorgrond en overheerst de
situatie. Is overtuigend en is veel
aan het woord. Neemt graag het
initiatief of de leiding in groepen.

Energie

Lage score
Is rustig en kalm. Houdt van een
gelijkmatige levensstijl. Voelt zich
prettig in een rustige omgeving,
zonder al teveel prikkels. In een
drukke omgeving verblijven kost
veel energie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is actief en zoekt opwinding. Is
uitbundig en enthousiast. Leidt
een druk en gehaast leven.
Houdt van sensatie en avontuur.
Er is steeds de behoefte bezig te
zijn en er worden meerdere
activiteiten tegelijk ondernomen.
Krijgt van drukte energie.

Behulpzaamheid

Lage score
Houdt afstand van andermans
problemen en vermijdt
betrokkenheid. Toont weinig
bereidheid om anderen te helpen
en hecht meer belang aan het
afmaken van eigen taken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Is onbaatzuchtig, hulpvaardig en
zorgzaam naar anderen toe. Is
gericht op samenwerking en
toont actieve bereidheid
anderen te helpen. Wordt
bewogen door de behoeften van
anderen.

Vertrouwen

Lage score
Heeft een kritische kijk op
anderen. Is niet geneigd anderen
vertrouwen te schenken. Houdt
bedoelingen voor zichzelf en
houdt relaties zakelijk.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Gelooft dat anderen van goede
wil zijn en met de beste
bedoelingen handelen. Heeft
vertrouwen in anderen en is mild
in het oordeel naar anderen. Is
goedgelovig.

Verbeeldingskracht

Lage score
Heeft niet zo'n rijke verbeelding
of levendige fantasie, blijft binnen
bestaande en concrete kaders
denken. Houdt zich niet bezig
met het bedenken van nieuwe
ideeën.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft een rijke verbeelding en
een levendige fantasie. Is creatief
en origineel in het bedenken van
nieuwe ideeën of oplossingen.
Kan hierdoor onrealistisch zijn.

Onafhankelijk denken

Lage score
Neemt graag aan wat anderen
zeggen en volgt hen in hun
zienswijze en ideeën. Kan hierin
afhankelijk van anderen zijn. Is
weinig of niet kritisch over ideeën
en zienswijzen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vaart eigen koers en is
onafhankelijk in denken. Heeft
een eigen mening en een kritische
zoekende houding. Wil eigen
manieren van denken en werken
zoeken en eigen ideeën volgen.

Streven naar succes

Lage score
Vindt het minder van belang of
het voor de buitenwereld
zichtbaar is dat hij succes heeft.
Hoeft niet zo nodig uitdrukkelijk
te laten zien wat zijn aandeel is in
diverse werkzaamheden en
streeft minder naar status.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vindt het best belangrijk om de
buitenwereld te laten zien dat hij
succes heeft. Wil graag dat het
duidelijk zichtbaar is wat zijn
aandeel is in diverse
werkzaamheden. Streeft naar
status en prestige.

Streven naar kwaliteit

Lage score
Werk dat aan de maatstaven van
de organisatie voldoet, is goed
genoeg. Heeft vanuit zichzelf
minder de behoefte om werk af
te leveren dat aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoet.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Levert graag werk af dat aan
eigen (hoge) kwaliteitseisen
voldoet. Zelfs als hij bepaalde
taken minder aantrekkelijk vindt,
zal hij zich inspannen deze tot een
goed einde te brengen.

Ontwikkelingsgericht

Lage score
Het leren van nieuwe
vaardigheden en opdoen van
kennis door studeren vindt hij
niet de belangrijkste zaken in het
werk. Is niet actief bezig met
professionele ontwikkeling.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Wil zich inspannen om nieuwe
kennis en of nieuwe
vaardigheden te verwerven, door
cursussen of zelfstudie. Niet
alleen om het werk beter te
kunnen uitvoeren, maar ook voor
de eigen professionele
ontwikkeling.

Uitdaging zoeken

Lage score
Heeft niet de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Weet
werkzaamheden zonder die stok
achter de deur te beginnen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft de spanning nodig die
bijvoorbeeld een deadline met
zich meebrengt voordat hij aan
de slag gaat. Zonder die stok
achter de deur wordt het door
zijn lastig gevonden aan bepaalde
taken te beginnen.

Doortastend optreden

Lage score
Stelt zich vaak afwachtend op en
heeft moeite met het
doorhakken van knopen.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij moeilijk een
beslissing kunnen nemen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Stelt zich niet afwachtend op,
maar hakt knopen door.
Wanneer keuzes moeten worden
gemaakt, zal hij met de
beschikbare informatie een
beslissing nemen. Lost
problemen liever meteen op.

Doelgerichtheid

Lage score
Heeft meestal geen duidelijk
vastomlijnd doel voor ogen. Pakt
eerder aan wat voorbijkomt dan
dat hij van tevoren bedenkt
welke richting op zal worden
gegaan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Heeft meestal een duidelijk doel
voor ogen, weet wat hij wil
bereiken. Denkt in dit opzicht
vooruit en spant zich in om het
doel ook te halen.

Risico nemen

Lage score
Houdt van werkzaamheden
waarvan duidelijk is wat de
uitkomst zal zijn. Nieuwe
benaderingen uitproberen waar
risico’s aan zijn gebonden laat hij
liever aan anderen over.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Houdt van de spanning die
moeilijke en onzekere taken met
zich meebrengen. Durft risico’s
aan te gaan als zich kansen
voordoen.

Doelen stellen

Lage score
Houden de toekomst graag open
en bekijken keer op keer wat er
dan moet gebeuren.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken plannen met een duidelijk
doel en concrete stappen om dit
te bereiken.

Eigen werk organiseren

Lage score
Reageren op klusjes of vragen
tussendoor, zodat eerdere
afspraken niet altijd nagekomen
kunnen worden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn effectief en efficiënt in het
plannen en uitvoeren van hun
taken en bewaken de
werkzaamheden goed zodat
toezeggingen tijdig waargemaakt
kunnen worden.

Initiatief

Lage score
Wachten eerst af hoe het verloop
van gebeurtenissen zal zijn en
nemen niet actief het voortouw bij
het uitvoeren van activiteiten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om uit zichzelf met
voorstellen te komen, zij zien
kansen en benutten die ook en
hanteren een proactieve
opstelling.

Oordelen en beslissen

Lage score
Vinden het lastig om op basis van
de vergaarde informatie en feiten,
afwegingen te maken en te
beslissen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Zijn in staat om met behulp van
relevante informatie tot een
beoordeling te komen en de juiste
beslissing te nemen.

Digitale communicatie

Lage score
Zien geen voordeel in het gebruik
van nieuwe apps of online
toepassingen of weten niet goed
hoe deze in te zetten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Vinden het leuk om de nieuwste
apps en online toepassingen te
benutten en denken na over hoe
deze het werk gemakkelijker
kunnen maken.

Social media

Lage score
Geven de voorkeur aan het
inzetten van traditionele media als
email of telefoon.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Maken op actieve en bewuste
manier gebruik van Social Media
voor het onderhouden van
contacten of het verkrijgen van
informatie.

Informatievaardigheid

Lage score
Baseren wellicht besluiten of
oplossingen op onvolledige en
onjuiste informatie doordat hij
minder controleren op juistheid en
volledigheid.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten online relevante informatie
te vinden en te controleren op
juistheid en volledigheid en
gebruiken deze om problemen op
te lossen of besluiten te nemen.

Impact

Lage score
Komen door hun manier van
praten en doen minder effectief
over waardoor hun boodschap of
bedoeling kracht of
geloofwaardigheid verliest.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Weten door hun manier van
praten en doen een blijvende
indruk op anderen te maken en zo
krachtig en geloofwaardig over te
komen.

Mondeling communiceren

Lage score
Komen minder goed uit hun
woorden en hebben er moeite
mee het verhaal duidelijk over te
laten komen en af te stemmen op
de doelgroep.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen hun bedoelingen goed
overbrengen door goede
afstemming op de doelgroep en in
te haken op de reacties van
luisteraars.

Presenteren

Lage score
Hebben er moeite mee om de
aandacht van toehoorderes vast
te houden door onvoldoende
afstemming op de doelgroep. in
woorden en in houding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Kunnen informatie of ideeën goed
overbrengen, komen
zelfverzekerd over en spelen in op
de groep.

Samenwerken

Lage score
Werken graag zelfstandig en staan
minder snel open om hulp te
ontvangen of te geven.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Werken graag samen, zijn bereid
om een ander te helpen en
worden zelf ook graag geholpen.

Aanpassingsvermogen

Lage score
Functioneren het best in stabiele
omgevingen of situaties met een
reeds bekende structuur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Staan open voor veranderingen en
passen zich gemakkelijk aan bij
nieuwe situaties.

Creativiteit

Lage score
Bouwen liever voort op bestaande
ideeën en zijn minder geneigd
inventief te zijn.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Verzinnen graag nieuwe ideeën of
bedenken originele oplossingen,
maar kunnen soms ook
onrealistisch zijn.

Stressbestendigheid

Lage score
Laten zich makkelijk beïnvloeden
door spanningen en presteren
daardoor minder effectief.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Laten zich niet door tegenslagen
of weerstand uit het veld slaan en
blijven bij drukte effectief
presteren.

Zelfontwikkeling

Lage score
Vertrouwen op hun kennis en
ervaring en zijn er minder mee
bezig zich te oriënteren op nieuwe
inzichten en andere
werkmethodes.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoge score
Nemen gericht actie om nieuwe
dingen te leren en de eigen
prestaties te verbeteren.
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