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Waarmee mocht onze consultant jou of jouw organisatie ondersteunen?  
Flexian heeft mij ondersteund in het in beeld brengen van mijn kwaliteiten en valkuilen en 
daarmee samenhangend op welke momenten binnen mijn werkzaamheden deze sterk naar voren 
komen of juist wegvallen. Ook wilde ik graag weten met welk type personen ik goed match binnen 
mijn werk en waardoor dat komt.  
 
Wat heeft onze consultant in jouw beleving gedaan? 
Mij heel duidelijk inzicht gegeven in wie ik ben, wat mijn kwaliteiten zijn/waar ik energie van krijg, 
waar ik energie verlies, op welke (werk)plek mijn kwaliteiten goed tot zijn recht kunnen komen en 
hoe dit in samenwerking met anderen tot uiting komt. 
Ik vond het heel sterk dat zij mij letterlijk konden vertellen wat ik zeg en doe in bepaalde situaties 
vanuit de uitslag van de AEM-Cube. Alsof ze in mijn hoofd keken en mijn gevoel en gedachten 
konden lezen. De voorbeelden die ze gaven, de herkenning die ik voelde en de bekrachtiging die 
daarop volgde door de positieve insteek die ze gaven. Het is prima zoals je bent, dat is mijn 
natuurlijke bijdrage. Ik hoef niet te veranderen, ik mag gaan omarmen en uitbouwen.  
	
Wat is het resultaat? 
Inzicht in mijn natuurlijke aanleg, acceptatie van mezelf en daarmee meer rust in mijn hoofd. Ik 
weet nu precies waar mijn kracht ligt op alle vlakken, waaronder ook mijn werk. Ik ben nu trots op 
wie ik ben en wat ik kan, in plaats van steeds te willen werken aan wat nog niet goed lukt of wat er 
van me verwacht wordt door anderen/mezelf. Ik weet nu dat dat verspilde energie is. Ik heb 
ontdekt dat ik iemand ben die heel vernieuwend en snel kan denken en dat mijn kracht ligt in het 
inhoudelijke van mijn werk, de verbinding zoeken tussen inhouden en hier diepgang in creëren. 
Ook privé́ is het voor mij belangrijk dat ik diepgang mag ervaren. Daar krijg ik energie van. Veel 
herhaling en het langdurig moeten verbeteren/optimaliseren van mijn ideeën kosten mij juist veel 
energie. Daarom begrijp ik nu ook waarom ik heel moe word van bijv. administratief werk.  
 
Wat uit de samenwerking met onze consultant is voor jou het meest waardevol (geweest)? 
Het meest waardevolle is dat ik nu ook beter reacties en gevoelens van andere mensen begrijp. Ik 
kan het nu plaatsen omdat ik begrijp vanuit welke positie de ander komt. Daar kan ik mijn taal dan 
ook op aanpassen (hoewel dat nog niet altijd lukt, het blijft een leerproces). Ik pas mezelf minder 
aan situaties aan, wil ook niet meer alles goed moeten kunnen (het is in ontwikkeling). Wat ik van 
nature goed kan zet ik in en ben ik aan het versterken. Daarvoor zoek ik mensen bewust op en ben 
ik mezelf m.b.v. informatie (diepgang) verder aan het bekwamen. Dat geeft me energie. Ik weet nu 
ook waarom ik moe word van bepaalde werkzaamheden of privé́ situaties. 'Wat voelt als straf voor 
mij’ (administratief werk) en dat klopt helemaal.  
 
Wat zou je willen vertellen aan de persoon en/of organisatie in een vergelijkbare situatie?  
Het geeft je zoveel inzicht in jezelf én in anderen. Hoe je denkt en voelt in situaties en waarom dat 
zo is. Het is oké niet alles te kunnen. Juist jouw kwaliteiten brengen de juiste input die nodig is 
(werk- en privégerelateerd), dát hoort bij jou. Daar krijg jij energie van! Daar word jij blij van! 
Het helpt je om duidelijker te communiceren wie jij bent, waarom jij zo bent, wat jij nodig hebt en 
waarom jij juist dat goed kunt. 
Ook helpt het inzicht om jouw communicatie met anderen te veranderen; ergernissen veranderen 
in begrip vanuit inzicht in de AEM-Cube. Je kijkt vanaf dan anders naar jezelf en je omgeving. Het 
heeft mij positief veranderd!  


