
 

  

Uw resultaat 

 

Mensen - leidinggeven

Indien u hoog scoort op de rubriek 'Mensen - leidinggeven' dan betekent dit dat u over het algemeen sterk bent op de volgende

punten: 

- Sturen van het team 

- Delegeren van het team 

- Motiveren van anderen 
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- Ontwikkelen van anderen 

- Aantrekken en ontwikkelen van talent 

 
 

 

Mensen - interpersoonlijk

Indien u hoog scoort op de rubriek 'Mensen - interpersoonlijk' dan betekent dit dat u over het algemeen sterk bent op de

volgende punten: 

- Interpersoonlijke sensitiviteit (heeft oog, zorg en respect voor anderen, tolerant, belangstellend) 

- Werken in teamverband 

- Opbouwen en onderhouden van relaties 

- Integriteit 

- Flexibiliteit  

- Stressbestendigheid 

- Vasthoudendheid 

- Multicultureel bewustzijn 

 
 

 

Denken - analytisch

Indien u hoog scoort op de rubriek 'Denken - Analytisch' dan betekent dit dat u over het algemeen sterk bent op de volgende

punten: 

- Oordeelsvorming 

- Verzamelen van informatie 

- Probleemanalyse 

- Doelen stellen 

- Plannen en organiseren 

- Schriftelijk communiceren 

- Vakkundigheid 

 
 

 

Denken - bedrijfsmatig

Indien u hoog scoort op de rubriek 'Denken - Bedrijfsmatig' dan betekent dit dat u over het algemeen sterk bent op de volgende

punten: 

- Organisatiebewustzijn (alert op veranderingen in de organisatie, interne politiek) 

- Strategische visie 

- Commerciële gerichtheid 

- Overzien van bedrijfsprocessen 

- Innoveren 

- Carrière- en persoonlijke ontwikkeling 

  
 

 

Energie - dynamiek

Indien u hoog scoort op de rubriek 'Energie - Dynamiek' dan betekent dit dat u over het algemeen sterk bent op de volgende

punten: 

- Zelfvertrouwen 

- Impact (positieve eerste indruk op anderen) 

- Besluitvaardigheid 

- Gedrevenheid  



- Initiatief (pro-actief, zelfstarter) 

- Overtuigingskracht 

- Mondeling communicatie 

 
 

 

Energie - operationeel

Indien u hoog scoort op de rubriek 'Energie - Operationeel' dan betekent dit dat u over het algemeen sterk bent op de volgende

punten: 

- Aandacht voor kwaliteit 

- Klant- en servicegerichtheid 

- Realisatie van doelen 

 
 


