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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

"OPOJFN over "OPOJFN

Feedback deelnemers over "OPOJFN

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

"OPOJFN�Feedback 

deelnemers

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:

Attachment

Exploratie

Managen van Complexiteit

81

57

41

- Een normgroep bestaande uit zelfbeschrijvingen

- Een normgroep bestaande uit feedbackbeschrijvingen

"OPOJFN - Zelfbeeld over "OPOJFN

- Dimensie Percentiel  N = 1
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"OPOJFN

Mens-attached, Gemiddeld Exploratieve individuen met Fase 2 Complexiteit-

Maturiteit

Overzicht

Individuen in deze positie van de AEM-cube® willen graag relaties aangaan en

ontwikkelen en problemen oplossen. Ze kijken voornamelijk naar hun omgeving

vanuit een mens-perspectief en bieden verzet tegen structuren, procedures of

alles wat maar een beetje naar het bureaucratische neigt.

AEM-cube® Positie op de Assen

Attachment Oriëntatie

Sterke mens-attached individuen zijn primair gemotiveerd door het werken met

en met behulp van anderen. Hun sensitiviteit voor emoties, gevoelens en

behoeften van anderen geeft ze bijzonder inzicht in wat de invloed kan zijn van de

dingen die zich rond hen afspelen. Hun sterke attachment aan mensen betekent

dat ze niet houden van wanklanken of onenigheid binnen relaties, maar ze

begrijpen heel goed dat het geen oplossing is de sfeer altijd prettig en vredig te

houden.

Stabiliteit-Exploratie Oriëntatie

Mensen met een gemiddeld exploratieve attitude neigen ertoe alle situaties te

bekijken met betrekking tot hun belang voor de toekomst – zowel tactisch als

strategisch. Ze trachten steeds de inzichten van anderen te begrijpen en

integreren deze graag in hun toekomstvisie.

Complexiteit-Maturiteit Oriëntatie

Op dit niveau van complexiteit-maturiteit brengen individuen veelal hun eigen

individualistische energie en gedrevenheid in binnen elke teamsituatie waarin ze

zich maar bevinden. Ze willen niet speciaal leiding geven aan het team, maar

neigen ertoe zich het meest te focussen op het leveren van hun bijdrage op het

gebied waar hun competentie ligt, namelijk het bouwen van relaties en netwerken

in elke team-onderneming.

Persoonlijke Eigenschappen

Relatie focus

De focus van mensen in deze positie is op relaties met anderen – zowel op het

behouden van bestaande relaties als op het aangaan- en ontwikkelen van nieuwe.

Ze zijn sociaal georiënteerd, besteden veel tijd in het gezelschap van andere

mensen en dragen graag bij aan elke vorm van teamwerk.
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"OPOJFN

Commercieel ingesteld

In tegenstelling tot mogelijke verwachtingen aangaande hoge mens-attached

individuen zijn ze vaak heel commercieel in hun aanpak, vooral als ze aan het

begin van hun stage of carrière staan binnen een organisatie en indruk willen

maken.

Flexibel en extern gefocust

Wanneer ze in een organisatie werken zal hun aandacht vaak extern gericht zijn,

waar de mogelijkheid is om tot samenwerking met cliënten en externe klanten te

komen in plaats van intern en gericht op interne activiteiten. Interne structuren,

procedures en regels hanteren ze als van secundair belang, hetgeen, uiteraard,

anderen die met ze werken kan frustreren. Of ze zich nu meer extern dan intern

focussen, ze gaan relaties aan en ontwikkelen deze.

Noodzaak om te werken met complementaire vaardigheden

Ze werken bij voorkeur met andere even mens-attached individuen. Paradoxaal

genoeg kunnen ze, hoewel ze erg gefocust zijn op mensen, moeite hebben met

het begrijpen van de belangrijkste drijfveren van materie-attached mensen, die

vaak volledig toegewijd zijn aan de concepten van structuren en inhoud. Gegeven

deze hoge focus op mensen en een lagere focus op formaliteit kunnen ze met

name goed werken wanneer anderen een aantal controles en afwegeingen

kunnen overnemen rond essentiële structuren.

Implicaties voor Persoonlijk Leiderschap

Richting geven

Een zeer sterke focus op mensen betekent dat alignment over de behoeften van

mensen een grotere prioriteit kan worden dan die over doelen, betekenis, acties,

etc. hetgeen een aantal grote dilemma’s tot gevolg kan hebben. De gedrevenheid

om bij te dragen aan teamwork en om relaties optimaal te houden kan leiden tot

compromissen die werken – maar het kan even duren voor het resultaat heeft.

Consistentie

Zoals eerder genoemd is de belangrijkste drijfveer voor mensen in deze positie te

voldoen aan de behoeften van anderen. Daarbij zullen ze vaak ‘ja’ zeggen op

verzoeken van anderen en het lastig vinden om ‘nee’ te zeggen. Dit kan ertoe

leiden dat ze teveel hooi op hun vork nemen en met enige regelmaat op

verschillende beloften moeten terugkomen.

Hun externe klanten komen altijd eerst – mogelijk ten koste van de interne
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"OPOJFN

klanten, die gefrustreerd kunnen worden door het gevoel dat hun behoeften uit

beeld zijn verdwenen.

Gemotiveerd door het verlangen om consistent te zijn, zodat anderen hen zullen

vertrouwen, doen mensen in deze positie veel moeite om te verzekeren dat ze

hun beloften kunnen waarmaken – hoewel niet altijd succesvol.

Dialoog

Hun dialoog is gefocust op mensen, menselijke zaken en relaties. Ze hebben het

gevoel dat inhoud belangrijk is maar vaak van secundair belang in vergelijking met

deze sterke focus op relaties en emoties. In conversaties komen ze over als zeer

energiek, beïnvloedend en gericht op het sociale klimaat, waar hun intuïtie over

relaties zeer duidelijk is.

Anderen beïnvloeden

Ze geven anderen energie en beïnvloeden hen door middel van hun relationele

vaardigheden. Echter, deze zelfde relationele vaardigheden kunnen soms gebruikt

worden om mensen over te halen naar hun standpunt. Wanneer authentiek

genoeg gedaan worden deze vaak gezien als acceptabele en zelfs ontwapenende

trekjes.

Attitude tot verandering

Over het algemeen staan deze individuen heel open voor veranderingen en

kunnen zij zulke situaties gebruiken als mogelijkheid om zichtbaar te worden voor

anderen. Bovendien kunnen ze gebruik maken van hun kracht, namelijk zich

richten op zaken die met mensen te maken hebben.
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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:

Attachment

Exploratie

Managen van Complexiteit

40

62

27

- Een normgroep bestaande uit zelfbeschrijvingen

- Een normgroep bestaande uit feedbackbeschrijvingen

Feedback deelnemers - Beeld door anderen over "OPOJFN

Dimensie Percentiel  N = 3
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Feedback deelnemers

Gemiddeld Materie-attached, Gemiddeld Exploratieve individuen met Fase 2

Complexiteit-Maturiteit

Overzicht

Individuen in deze positie in de AEM-cube® combineren een dynamische en

praktische instelling, een energie en een gedrevenheid om activiteiten te

voltooien. Deze kenmerken zien we vaak terug bij projectmanagers en

professionals. Zij combineren tactisch denken en hun inzicht op het strategische

vlak met de gedrevenheid om dingen concreet te maken. Ze werken graag in

gebieden waar zaken in opkomst zijn, opgeschaald worden en geïmplementeerd

worden.

AEM-cube® Positie op de Assen

Attachment Oriëntatie

Omdat ze zo zijn verbonden met de inhoud van wat ze doen relateren ze wel aan

teamleden maar meer op basis van wat ze kunnen bijdragen bezien vanuit het

perspectief van hun vaardigheid of taak.

Stabiliteit-Exploratie Oriëntatie

Ze neigen ertoe zich op de nabije toekomst te richten op een tactische en directe

manier. Hun gedrag is vaak heel actie-georiënteerd en ze werken graag aan

nieuwe dingen zolang dit een goede kans biedt een tastbaar resultaat op te

leveren.

Complexiteit-Maturiteit Oriëntatie

Dit complexiteit-maturiteit niveau is gerelateerd aan een sterke individuele focus

en expressie van hun eigen vaardigheden en ambitie. Ze zijn over het algemeen

energiek en werken graag aan taken waar ze de mogelijkheid hebben om dingen

volledig af te maken. Ze voelen graag dat hun bijdrage wordt erkend en

gewaardeerd. Deze behoefte kan soms leiden tot competitief gedrag als ze hun

bijdrage gaan vergelijken met die van anderen.

Persoonlijke Eigenschappen

Oplossingen

Individuen in dit deel van de AEM-cube® ontwikkelen pragmatische oplossingen,

gefocust op inhoud, op een mogelijk sterk competitieve manier. Ze regelen graag

dingen snel en professioneel; meer geïnteresseerd in de inhoud van de oplossing

dan in het feit of anderen wel of niet hun ideeën accepteren.

Hun interesse in mensen is gericht op hoe ze die anderen zover krijgen dat ze zich
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Feedback deelnemers

focussen op de inhoud en alle acties die nodig zijn. Hierbij letten ze meer op hoe

ze kunnen bijdragen aan een doel dan hoe ze hen kunnen helpen in hun

ontwikkeling.

Prestatie focus

Ze geven de voorkeur aan rollen die ze de mogelijkheid geven taak- en

resultaatgericht bezig te zijn, zoals technisch specialist, projectteamlid of

projectleider. Ze waarderen uitdagende projecten en zijn, per definitie,mensen die

goed willen presteren.

Ze zijn comfortabel in teams die taakgericht zijn en die mogelijkheden bieden

voor nieuwe ideeën. Waar deze teams zijn samengesteld uit mensen met

eenzelfde instelling zal het vaak de input vereisen van iemand met een hogere

complexiteit-maturiteit om een mediërende rol te vervullen – om het beste te

halen uit de individuele contributies, maar ook om de competitieve instelling die

mogelijk de overhand krijgt te matigen. Gemiddeld matter-attached, gemiddeld

exploratieve individuen functioneren het beste in een teamcontext als ze

gecombineerd worden met een partner die meer mens-attached en matuur is,

binnen of buiten het team.

Implicaties voor Persoonlijk Leiderschap

Richting geven

Als de taak eenmaal duidelijk is hechten mensen in dit gebied veel waarde aan het

met elkaar eens zijn, bijvoorbeeld het eens zijn over inhoud en doelstellingen.

Consistentie

In teams en projecten zullen ze geneigd zijn om consistent in hun gedrag en

communicatie te zijn. Er kan een complicatie optreden als zich iets voordoet

buiten de grenzen van hun eigen project. Hun doelbewuste vastberadenheid voor

het slagen van hun eigen project kan ertoe leiden dat ze geen rekening houden

met het feit dat er een algemene strategie of overkoepelend programma is dat

soms met zich meebrengt dat er compromissen gemaakt moeten worden.

Dialoog

De focus van hun communicatie ligt rondom acties en dingen, die gedaan

moeten worden. Prioriteit in de dialoog met anderen is meer rondom inhoud dan

welke menselijke kwesties dan ook, die onder de oppervlakte kunnen zijn.

Anderen beïnvloeden

De invloed van hun benadering is het geven van duidelijkheid aan anderen over
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Feedback deelnemers

wat er van hen verwacht wordt – het uitleggen van de doelen en redenen,

waarom dingen gedaan moeten worden. Hierbij houdt hun doelgerichte

betrokkenheid om de taak te volbrengen niet vanzelfsprekend rekening met de

inzichten en behoeften van anderen. Het is waarschijnlijk eerlijk om te zeggen dat

empathie geen aanpak is die ze makkelijk af gaat.

Attitude tot verandering

Hun attitude ten aanzien van verandering is over het algemeen heel positief. Ze

zien graag verandering, maar niet alleen voor de verandering. Ze zullen hierin

meegaan, zolang het resulteert in iets tastbaars.
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Volledig Item Overzicht: "OPOJFN

"OPOJFN Feedback
deelnemers

Attachment

Content-focus Relatie-focus

gehecht aan dingen en/of zaken,
concepten, theorieën, of principes,
minder gericht op de omgang met
anderen

gehecht aan mensen, sterk gericht op de
omgang met anderen

dingen en/of zaken zijn belangrijker dan
mensen

mensen zijn veel belangrijker dan dingen
en/of zaken

gericht op individuele prestaties gericht op teams en datgene wat mensen
samen kunnen doen

geeft er meer de voorkeur aan op zichzelf
te werken dan met anderen

geeft er meer de voorkeur aan met
anderen te werken dan op zichzelf

steekt weinig energie in het onderhouden
van relaties met mensen

steekt veel energie in het onderhouden
van langdurige relaties met mensen

heeft geen sterke emotionele banden
met mensen

heeft sterke emotionele banden met
mensen

verlies of afscheid van mensen met wie
een relatie bestond wordt afstandelijk
beleefd en verwerkt

verlies of afscheid van mensen met wie
een relatie bestond wordt emotioneel

beleefd en verwerkt

lijkt mensen te vergeten als er lang geen
contact meer is geweest

lijkt mensen goed te kunnen onthouden,
ook al is er lang geen contact meer

geweest

lijkt zich niet aan mensen te hechten en
kan relaties makkelijk loslaten

hecht zich sterk aan mensen en wil
mensen niet verliezen

rationeel denkend; weinig emotioneel emotioneel; toont gevoelens aan
anderen

een gemeenschappelijke taak of formele
structuur is de belangrijkste basis voor
samenwerken met anderen

de emotionele relatie is de belangrijkste
randvoorwaarde voor samenwerken met

anderen

kan zich moeilijk tot niet inleven in de
behoeften en emoties van andere
mensen

bewust van behoeften en emoties van
andere mensen
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Exploratie

Optimalisatie Exploratie

vertrouwt op routines, regels, structuren
en/of gewoonten

innovatief, explorerend, nieuwsgierig,
onderzoekend

geneigd de status quo te bewaren staat open voor nieuwe dingen als kansen
voor nieuwe ontdekkingen

vertrouwt op hoe de zaken in het
verleden gingen

in onzekerheid en onbekende situaties
wint de nieuwsgierigheid het van de

angst

onzeker in vreemde en onbekende
situaties

houdt ervan nieuwe situaties te
onderzoeken

heeft behoefte aan een voorspelbaar en
gestructureerd leven

pro-actief, eigen richting zoekend, wordt
onrustig als zaken niet meer veranderen

reactief, volgend gaat uitdagingen aan die tot of over het
maximum van het eigen kunnen gaan

vermijdt onvoorspelbare situaties; volgt in
de regel gebaande paden

onconventioneel, heeft er een grote
hekel aan als bestaande procedures of

gewoonten een nieuwe weg
dwarsbomen

heeft moeite met het aandurven van
nieuwe situaties durft nieuwe situaties makkelijk aan

traditioneel, conformerend
is actief om eigen toekomst te

beïnvloeden, schept zelf eigen toekomst
en kansen

laat zich leiden door de praktische en
haalbare omstandigheden die zich
voordoen

laat zich leiden door een visie, fantasie of
droom over de toekomst en nieuwe

mogelijkheden

leeft vooral risicomijdend
accepteert het risico van mislukken

wanneer nieuwe acties worden
ondernomen

voelt zich aangetrokken tot voorspelbare
situaties

voelt zich aangetrokken tot
onvoorspelbare situaties
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Managen van Complexiteit

Specialistisch Generalistisch

het verkrijgen van zelfkennis heeft geen
prioriteit

werkt actief aan het verkrijgen van
zelfkennis

onderschat de waarde van kritiek van
anderen

staat open voor kritiek van anderen en
gaat er constructief mee om

zou meer effectief gebruik van eigen
levenservaring kunnen maken

maakt effectief gebruik van eigen
levenservaring

heeft moeite effectief om te gaan met
conflicten, moeilijke keuzes of dilemma's

gaat moeilijke keuzes, dilemma's of
conflicten niet uit de weg en draagt

integer bij aan oplossingen

onderschat óf overschat eigen
belangrijkheid

kan eigen belangrijkheid en invloed in het
juiste perspectief plaatsen

moet leren te leren en/of de
bekwaamheid om van anderen te leren
verder ontwikkelen

heeft geleerd te leren en demonstreert de
bekwaamheid van anderen te kunnen

leren

is niet consistent en consequent in
woorden en daden, doet niet wat hij/zij
zegt of zegt niet wat hij/zij doet

is consistent en consequent in woorden
en daden, doet wat hij/zij zegt, en zegt

wat hij/zij doet

heeft moeite effectief om te gaan met de
mening van anderen en met weerstand
tegen eigen ideeën

heeft respect voor de mening van
anderen en voor weerstand tegen eigen

ideeën en kan hier effectief mee omgaan

korte termijndoelen lijken in de regel niet
gestuurd door lange termijndoelen

korte termijndoelen zijn in de regel
gestuurd door lange termijndoelen

kan anderen niet vergeven óf vergeeft te
gemakkelijk

kan in de regel anderen vergeven, ook al
is dat niet gemakkelijk; is niet

haatdragend

behoudt in onvoorspelbare en complexe
situaties weinig of geen overzicht

behoudt in onvoorspelbare en complexe
situaties overzicht

houdt zich weinig aan afspraken of is juist
te star

houdt zich aan afspraken zonder hierbij
star te worden

neemt weinig verantwoordelijkheid voor
eigen doen en laten

neemt een grote mate van
verantwoordelijkheid voor eigen doen en

laten

onderschat de toegevoegde waarde van
de wisselwerking tussen mensen

is zich bewust van onderlinge
afhankelijkheid tussen mensen

zoekt niet vanzelfsprekend naar
oplossingen waarbij iedereen kan winnen

zoekt vanzelfsprekend naar oplossingen
waarbij iedereen kan winnen
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wil in eerste instantie begrepen worden,
alvorens de ander te willen begrijpen

wil in eerste instantie de ander begrijpen,
alvorens begrepen te worden

is ongeduldig of laat dingen juist door
een overmaat aan geduld te lang op hun
beloop

is geduldig, maar laat de dingen niet op
hun beloop

wil perfect zijn, staat zichzelf en/of
anderen niet toe fouten te maken

beseft dat fouten maken onvermijdelijk is
en gebruikt ze consistent om van te leren

oordeelt of besluit te snel óf te langzaam
gebaseerd op te weinig of te veel
gezichtspunten

benadert situaties vanuit verschillende
gezichtspunten alvorens een oordeel te

vormen of een besluit te nemen

bekijkt het leven vaak te positief ofwel te
negatief

heeft een constructieve en realistische
benadering van het leven

laat het toegeven van fouten en het
maken van excuses vaak na

schroomt niet zich voor gemaakte fouten
te excuseren en is daar oprecht in

maakt zelf geen duidelijke keuzes en/of
handelt er niet naar

kan keuzes maken en daar consistent
naar handelen

kan bij succes de lange termijn uit het
oog verliezen en te weinig rekening
houden met de risico's van het succes

kan van succes genieten, maar blijft
voorzichtig en ervaart het nooit als

vanzelfsprekend

heeft weinig zelfbeheersing en/of
zelfdiscipline of is juist overmatig streng
voor zichzelf

heeft een duidelijke zelfbeheersing en
zelfdiscipline, zonder daarbij star of

inflexibel te worden
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