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  Introductie
We leven in een snel veranderende wereld maar als mensen zijn wij uniek gebouwd voor het

aanpassen aan verandering; onze overleving als soort is gebaseerd op deze capaciteit.

Veranderende omgevingen, zowel in een individuele als organisatie context – en of wij deze

verandering initiëren of niet – vereisen adaptatie.

Gebaseerd op 20 jaar onderzoek over de componenten en dynamica van effectieve teams en

individuen in een groot aantal verschillende situaties en culturen biedt de AEM-Cube® inzichten die

dieper en daardoor praktischer in gebruik zijn dan het simpel profileren van gedragingen en

competenties.

De AEM-Cube® onderzoekt drie belangrijke dimensies van adaptatie: Attachment, Exploratie en het

Managen van Complexiteit; uit deze drie zal u een duidelijk inzicht krijgen in de natuurlijke en

unieke contributie die u brengt in het proces van verandering en het zal u helpen te begrijpen hoe u

uw eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van anderen kunt hanteren in navolging van individuele-,

team- of bedrijfsdoelen.

De drie sleutelconcepten van de AEM-Cube® worden hieronder uitgelegd.

Attachment As: Relatie-Focus – Content-Focus

Attachment is de instinctieve gedrevenheid om banden te ontwikkelen – zowel met ‘mensen’ als

‘materie’ – om hier een gevoel van veiligheid aan te ontlenen.

Attachment oriëntatie ontwikkelt zich ongeveer gedurende de eerste zeven levensjaren, wanneer

individuen ‘hechten’ aan iemand, of iets, dat zich consistent gedraagt in hun wereld en ze een

gevoel van veiligheid geeft. Eenmaal succesvol ontwikkeld bevordert deze ‘hechting’ de condities

die individuen in staat stellen om hun ‘levensomgeving’ te verkennen, te leren en zich hieraan aan te

passen.

Mens-attachment is gerelateerd aan het gebruiken van menselijke relaties als de primaire basis voor

veiligheid, terwijl materie-attachment is gerelateerd aan het gebruiken van content: niet mens-

gerelateerde gebieden van focus om veiligheid aan af te leiden. Het woord ‘materie’ gaat hier over

een groot aantal opties – van tastbare objecten (bijvoorbeeld computers), tot niet-tastbare

concepten (bijvoorbeeld wetenschappelijke theorieën).

In de praktijk uit deze mens-attachment of materie-attachment zich in een natuurlijke aandacht

voor- en affiniteit met relaties of content: in de AEM- worden deze daarom aangeduid met Relatie-

Focus en Content-Focus.

Exploratie As: Optimaliserend – Exploratief

Exploratie is de instinctieve gedrevenheid “om verder te gaan dan wat we momenteel weten,

zonder dat we noodzakelijkerwijs weten wat we zullen vinden”. Het instinct om te onderzoeken is

aangeboren in mensen.

De capaciteit om te onderzoeken en nieuwe grenzen aan te gaan – om verder te gaan dan wat

momenteel bekend is – is essentieel voor ‘overleving’. De instinctieve overtuiging van exploratie is

dat er winst zou kunnen zijn in elke onbekende situatie zonder de behoefte om te weten wat deze
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winst zou kunnen zijn.

Mensen variëren in de niveaus van exploratief gedrag dat ze laten zien. Zij met een hoge

exploratieve aard zullen getrokken worden richting het onbekende en gebieden van potentiele

interesse – constant op zoek naar nieuwe manieren van dingen doen of nieuwe mensen of dingen

om te ontdekken. Ze ervaren verandering als een overmaat aan mogelijkheden om uit te proberen.

Individuen met een meer optimaliserende oriëntatie zullen neigen naar het gebruiken van

ervaringen uit het verleden als ze geconfronteerd worden met nieuwe situaties of dilemma’s. Eerder

leren van wat succesvol heeft gewerkt in het verleden wordt gebruikt als basis om nieuwe

ontmoetingen te interpreteren en te snappen. Hun neiging in tijden van verdeeldheid of

verandering is om de kennis die ze op dat moment hebben te vergroten en zo hun capaciteit om

met nieuwe dingen om te gaan te doen toenemen.

In de AEM-Cube worden deze verschillende bijdragen aangeduid met Optimaliserend en

Exploratief.

Managen van Complexiteit As: Zelf-expressief - Integratief

Dit is gedefinieerd als de manier waarop mensen hun levenservaring toepassen om met continu-

toenemende hoeveelheden van complexiteit in hun omgeving om te gaan.

Dit derde element is meer ontwikkelend dan instinctief, wat inhoudt dat we onze capaciteit om om

te gaan met complexiteit kunnen doen toenemen naarmate we het vaker meemaken.

Mensen die lager scoren op de managen van complexiteit schaal neigen de wereld te benaderen

vanuit hun individuele perspectief – de vaardigheden en competenties die ze hebben ontwikkeld,

en hoe ze hiermee kunnen omgaan in de omgeving waar ze in leven.

Of het nu gaat om simpele of complexe veranderingen, problemen en oplossingen, ze zullen

geneigd zijn deze te benaderen vanuit het perspectief van de individuele competenties en

vaardigheden die ze kunnen toepassen op een situatie.

Ze hebben vaak een grote energie en creativiteit– met competenties gericht op persoonlijke

vaardigheden en/of de ontwikkeling van vaardigheden, concurrentievermogen en zelfs

perfectionisme in hun inspanningen om het beste uit zichzelf te halen.

Mensen die hoger scoren op de managen van complexiteit schaal neigen de wereld te benaderen

vanuit een team-, organisatie- of systeem- perspectief.

Hogere scores op managen van complexiteit geven blijk van meer geduld, perceptie van de

omgeving, luisteren, beïnvloeden, dingen in perspectief zetten, reflectie, minder zichtbare energie,

creëren van consensus, integratie en focus op het stimuleren van teamwork enz. Het is

waarschijnlijk dat hun aandacht minder op hun persoonlijke competenties ligt, maar meer op hun

integratieve contributie.

Concluderend

Om onze eigen instinctieve gedrevenheden en voorkeuren te helpen begrijpen kan de AEM-Cube®

ons helpen om de vaardigheden en kwaliteiten die we hebben ontwikkeld te gebruiken. Hierdoor

kunnen we de snelheid waarmee we onze ‘verander-capaciteit’ bouwen verhogen – als individuen,

teams en organisaties.
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Hoe dit rapport te gebruiken

Gepresenteerd in grafische, numerieke en tekst weergaves volgen in dit rapport de resultaten en

interpretatie van hoe u uzelf ziet (uw zelfbeeld) – en als u hebt gekozen om feedback van anderen

te krijgen ook de gemiddelde resultaten van alle individuen die u feedback hebben geleverd (uw

feedbackbeeld).

De concepten geïmpliceerd binnen de AEM-Cube® raamwerken zijn, per definitie, niet

beoordelend. Ze reflecteren uw attachment voorkeur, uw neiging om nieuwe stimuli te zoeken of

bestaande ervaringen te versterken en de mogelijkheid die u hebt gehad om complexiteit tot u te

nemen en hiermee om te gaan (A-E-M). Hierdoor is er geen ‘goed’ of ‘slecht’ profiel. Elke

verandering die kan ontstaan tussen zelf- en feedbackbeeld vertegenwoordigt een uitdaging om dit

verschil te begrijpen, in plaats van te beoordelen welke het beste is.

Ondanks dit niet-beoordelende karakter van het rapport, echter, kunnen sommige data in bepaalde

situaties gevoelig zijn. Ook al garandeert Human Insight dat ze alles in haar mogelijkheden doet om

de vertrouwelijkheid van uw data te bewaren, uw coach of consultant is verantwoordelijk voor hoe

hij of zij de data interpreteert, behandelt en presenteert aan u en/of uw groep. Zorg alstublieft

samen met uw coach of consultant dat uw rapport en data worden behandeld op een manier waar

u comfortabel mee bent en waarop u er de meeste waarde uit kunt halen.

In uw eigen context, uw rol of het team waarin u werkt kunt u de inzichten, verkregen door

gelijkenissen of verschillen in de manier waarop u uw vaardigheid om u aan te passen aan

verandering ziet in vergelijking met hoe anderen deze zien, gebruiken om gebieden van spanning of

mogelijkheden, gebieden van kracht of blinde vlekken te begrijpen, om zo uw ontwikkeling te doen

toenemen.

We wensen u een leerzame ervaring.
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 Grafische weergave
 In de grafieken hieronder worden de resultaten gepresenteerd.

 Kubus  Legenda

 Vooraanzicht

 Bovenaanzicht

 Geroteerd

 Quality Assurance Officer over Quality
Assurance Officer

 Optimalisatie  Exploratie

 Relatie-focus

 Content-focus

 De “Attachment”-as loopt van voor (Content-focus)

naar achter (Relatie-focus).

 De “Exploratie”-as loopt van links (Optimalisatie)

naar rechts (Exploratie).

 De as “Managen van Complexiteit” loopt van laag

(Specialistisch) naar hoog (Generalistisch).
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 Groei-Curve grafische weergave

 Groei-Curve  Personen / Groepen

 Quality Assurance Officer

 De Groei-Curve is gerelateerd aan de “Exploratie-as” in de AEM-Cube®. Hier is deze gespiegeld:

waar in de AEM-Cube® “Exploratie” rechts staat en “Optimalisatie” links, zijn deze hier omgedraaid.

Iemand die energie haalt uit een meer exploratieve bijdrage staat rechts in de AEM-Cube®; omdat

deze persoon bijdraagt aan de eerdere fasen van de Groei-Curve wordt hij of zij lager (en dus meer

naar links) in de Curve weergegeven.

Iemand die energie haalt uit een meer optimaliserende bijdrage staat links in de AEM-Cube®;

omdat deze persoon bijdraagt aan de latere fasen van de Groei-Curve wordt hij of zij hoger (en dus

meer naar rechts) in de Curve weergegeven.

 Exploratie  Optimalisatie
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 Numerieke weergave
 De statistische gegevens behorend bij uw profiel worden in onderstaande tabel

weergegeven.

Uw scores kunnen daarbij vergeleken zijn met twee normgroepen:

- Een normgroep bestaande uit zelfbeschrijvingen

- Een normgroep bestaande uit feedbackbeschrijvingen

 Quality Assurance Officer - Zelfbeeld over Quality Assurance Officer

 Dimensie  Percentiel

 Attachment

 Exploratie

 Managen van Complexiteit

22

24

26

  N = 1
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 Quality Assurance Officer

  Individuen met dit AEM-Cube® profiel...
Produceren performance-patronen die zich laten definiëren als:

• Optimaliserend

• Content-georiënteerd

• Gemiddeld specialistisch

Hebben passie en talent voor:

• Het creëren en in stand houden van stabiliteit; opbouwen en intact laten van dingen

• Het focussen op het hier en nu

• Het werken van binnen naar buiten

• Het focussen op hun gebied van interesse zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen

Van nature:

Geven ze er de voorkeur aan om bij te dragen aan het routinematig produceren van een tastbaar

product of dienst. Ze lossen problemen het liefst op door zelf oplossingen te toetsen en kritisch te

analyseren om zo tot het beste resultaat te komen. Dit zijn gestructureerde denkers die groei

mogelijk willen maken door met hun geweldige denkvermogen afwijkingen en fouten in de logica

van het systeem te vinden, en die ter plekke te herstellen.

Hebben de volgende persoonlijke effectiviteitskenmerken:

• Worden gedreven door de behoefte aan zelfexpressie en zelfontwikkeling

• Erkenning van hun individuele bijdrage is belangrijk voor hen

• Gedragen zich mogelijk competitief, omdat ze de neiging hebben hun bijdrage met die van

anderen te vergelijken

• Werken zelfstandig en met veel energie

• Verwelkomen teamwork en dragen daar graag aan bij

• Een balans vinden tussen de behoefte aan teamwork en hun ambitie om zelf dingen uit te

zoeken kan soms een dilemma zijn

• Verrichten graag praktische taken waarbij ze de kans krijgen die helemaal te kunnen voltooien

• Worden vaak gedreven door persoonlijke ambities die bepalend zijn voor hun prioriteiten en

energie

• Kunnen hun naaste collega’s op stoom krijgen, maar kunnen evenzogoed niet naar hen omkijken

• Waarderen heldere en kritische feedback en passen die rationeel toe om hun prestaties te

verbeteren

Dragen optimaal bij aan:

• In stand houden: optimaliseren en waarborgen van wat in een eerdere fase van het groeiproces

is verwezenlijkt – een bijdrage die het best tot haar recht komt in de latere fases van het

groeiproces

• Differentiatie: focussen zich op een bepaalde groeifase en aangrenzende fases; geïnteresseerd in

de bijdragen relevant voor deze fases; gaan van ‘mijn doelstellingen’ naar ‘onze doelstellingen’;

verdiepen zich in hun eigen gebied en koppelen deze met aangrenzende gebieden 
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