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Facet5 Profielen van de Teamleden
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FamilieEmotionaliteitBeheersingAffectieEnergieWilskrachtNaam
CoachB, Arie 9,9

10
Spanning
Bezorgdheid

107,8
7,9

Discipline
Verantwoordelijkheid

7,88,5
8,5

Hulpvaardigheid
Steun

8,51
1

Vitaliteit
Sociabiliteit

11
1

Vastberadenheid
Confrontatie

1
Voornaam: Arie 8,5Vertrouwen1,9Aanpassingsvermogen1,1Onafhankelijkheid

CoachA, Chantal 9,9
10

Spanning
Bezorgdheid

107,9
8,3

Discipline
Verantwoordelijkheid

8,16,5
5,4

Hulpvaardigheid
Steun

6,11
1

Vitaliteit
Sociabiliteit

11,4
2,1

Vastberadenheid
Confrontatie

1,9
Voornaam: Chantal 6,5Vertrouwen1,8Aanpassingsvermogen2Onafhankelijkheid

CoachG, Janette 8,3
9,1

Spanning
Bezorgdheid

8,75,3
6,3

Discipline
Verantwoordelijkheid

5,89,3
7,9

Hulpvaardigheid
Steun

8,81,2
1

Vitaliteit
Sociabiliteit

11
1,8

Vastberadenheid
Confrontatie

1
Voornaam: Janette 9,3Vertrouwen1,4Aanpassingsvermogen1Onafhankelijkheid

PromotorC, Jeffrey 1,3
1,3

Spanning
Bezorgdheid

1,31,2
1

Discipline
Verantwoordelijkheid

11
1

Hulpvaardigheid
Steun

19,8
6,3

Vitaliteit
Sociabiliteit

8,610
9,3

Vastberadenheid
Confrontatie

9,7
Voornaam: Jeffrey 1Vertrouwen9,8Aanpassingsvermogen9,5Onafhankelijkheid

GeneralistG, Joost 8,8
9,5

Spanning
Bezorgdheid

9,17,4
9,2

Discipline
Verantwoordelijkheid

8,36,7
4,4

Hulpvaardigheid
Steun

5,97,5
5,4

Vitaliteit
Sociabiliteit

6,86,1
7,1

Vastberadenheid
Confrontatie

6,7
Voornaam: Joost 6,5Vertrouwen7,5Aanpassingsvermogen6,8Onafhankelijkheid

FacilitatorM, Marieke 3,9
5,8

Spanning
Bezorgdheid

4,81,8
2,6

Discipline
Verantwoordelijkheid

2,28,3
7,4

Hulpvaardigheid
Steun

89,1
7,7

Vitaliteit
Sociabiliteit

8,61,6
2,7

Vastberadenheid
Confrontatie

2,6
Voornaam: Marieke 8,3Vertrouwen9,1Aanpassingsvermogen3,5Onafhankelijkheid

SpecialistP, Martha 7,9
8,1

Spanning
Bezorgdheid

83,8
3,6

Discipline
Verantwoordelijkheid

3,73,1
1

Hulpvaardigheid
Steun

2,12,9
1

Vitaliteit
Sociabiliteit

2,63,6
4,2

Vastberadenheid
Confrontatie

4,1
Voornaam: Martha 2,4Vertrouwen4,3Aanpassingsvermogen4,6Onafhankelijkheid

SpecialistP, Simon 5,3
7

Spanning
Bezorgdheid

6,14,4
4,2

Discipline
Verantwoordelijkheid

4,32,3
2,5

Hulpvaardigheid
Steun

2,55,9
2,8

Vitaliteit
Sociabiliteit

4,63,4
3,8

Vastberadenheid
Confrontatie

4,9
Voornaam: Simon 2,7Vertrouwen5,2Aanpassingsvermogen7,4Onafhankelijkheid

PromotorL, Sofie 2,3
4,2

Spanning
Bezorgdheid

3,21,4
1

Discipline
Verantwoordelijkheid

1,21,5
1

Hulpvaardigheid
Steun

110
7,1

Vitaliteit
Sociabiliteit

9,27,1
6,4

Vastberadenheid
Confrontatie

6,7
Voornaam: Sofie 1,2Vertrouwen10Aanpassingsvermogen6,5Onafhankelijkheid

ArchitectTest, Thomas 5,8
5

Spanning
Bezorgdheid

5,41,2
1

Discipline
Verantwoordelijkheid

11
1

Hulpvaardigheid
Steun

12,7
1,5

Vitaliteit
Sociabiliteit

2,210
10

Vastberadenheid
Confrontatie

10
Voornaam: Thomas 1Vertrouwen2,4Aanpassingsvermogen10Onafhankelijkheid

NB: Enkel de voornamen van de personen in de tabel zullen in de overige grafieken worden gebruikt.
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Inleiding
Dit rapport geeft een samenvatting van de resultaten die u en uw team hebben
behaald voor Facet5. Het rapport moet samen met de 'Facet5 TeamScape
Deelnemershandleiding' worden gelezen, die via de website beschikbaar is.

Het rapport bestaat uit 4 onderdelen:

1.Word Cloud

De word cloud staat op de voorkant van het rapport. Het is
een korte samenvatting van de thema’s in het rapport. De
meest belangrijke thema’s hebben een groot lettertype. Van
de 13 karakteristieken zijn deze het meest zichtbaar in uw
persoonlijkheidsprofiel.

2. De werkcyclus

Dit onderdeel beschrijft hoe u omgaatmet problemen als deze
zich voordoen. Het laat zien:

2.1 Hoe u overkomt op anderen
• Wat uw persoonlijke werkwijze is op basis van uw
Facet5 profiel, en

• Hoe andere mensen vinden dat u functioneert.

2.2 De onderlinge vergelijking van de teamleden
• Welke persoonlijke stijlen komen er binnen het team
voor, en

• Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de
teamleden.

3. Overeenstemming bereiken

3.1 Onder oriëntatie wordt uw aanpak en houding verstaan,
en demanier waarop u door uw omgevingwordt ervaren,
op het moment dat u geconfronteerd wordt met conflict
en onenigheid.

3.2 In de voorkeursaanpak wordt gekeken in hoeverre u en
uw team regels en procedures volgen en naar de manier
waarop u door uw omgeving wordt ervaren.

3.3 De balans in uw team wijst op de intensiteit van
discussies binnen uw team, de spanning die dit teweeg
brengt en de manier waarop u door uw omgeving wordt
ervaren.

4. Samenwerken met andere teamleden

Dit onderdeel vat samen hoe u het meest effectief kunt
samenwerken met de andere teamleden. Er is een
samenvatting voor ieder teamlid:

4.1 We hebben deze tabel verdeeld in vijf onderdelen, die
gaan over hoe u:
• Beslissingen neemt en doelen stelt
• Ideeën oppakt en uitvoert
• Een aanpak bedenkt en oog hebt voor anderen
• Uw ideeën en werkwijze evalueert
• Omgaat met risico’s en stress

4.2 Leder onderdeel bestaat uit vier uitspraken
• De sterke kant van uw relatie met de ander
• Het risico in de samenwerking
• Frustratie die u kunt voelen wanneer u met deze
persoon samenwerkt

• De uitdaging hoe u de samenwerking kunt verbeteren

5. Comments

Ruimte voor opmerkingen over de gebieden waar u een
waardevolle bijdrage kunt leveren en op welke gebieden u
zichzelf kunt verbeteren.

Het rapport geeft basisinformatie over uw team. Deze informatie
kunt u gebruiken om uw team beter te laten functioneren. Het
zal u en uw team helpen bij het vaststellen van de sterke punten
waarvan het team kan profiteren en bij het vaststellen van de
problemen die, door middel van feedback en openheid van
zaken, kunnen worden opgelost.
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Uw Bijdrage aan de Werkcyclus
Op welke gebieden u een bijdrage levert, wordt beïnvloed door uw Facet5 profiel. Deze grafiek gebruikt uw resultaten op de Facet5
om 4 kaders te tekenen, één voor elk fase in de werkcyclus. De grootte van het kader laat zien aan welke fase van de cyclus u de
grootste bijdrage levert: de aanpak die u het liefst hanteert. Hoe groter het kader, hoe groter de bijdrage die u aan deze fase van de
cyclus levert.

Hoe kleiner het kader, hoe kleiner de bijdrage die u aan deze fase van de cyclus levert. Denk eraan dat de kaders in deze grafiek
verwijzen naar de mate van bijdrage in elke fase van de werkcyclus. Om er achter te komen hoe u bijdraagt, verwijzen wij naar het
Persoonlijk Profiel van Facet5. Indien uw Facet5-score op Wilskracht bijvoorbeeld hoog is (bijv. >7) dan neemt u waarschijnlijk snel
een beslissing. Indien uw score opWilskracht laag is (bijv. <4) dan geeft u waarschijnlijk de voorkeur aan het maken vanweloverwogen
beslissingen. U wacht liever totdat alle informatie bekend is.

Hieronder is uw grafiek afgebeeld.

Work Cycle: Simon

Besluitvorming: 4,9

Im
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tie
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rg
ie
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4,
6

Ideeën(Affectie): 2,5

Beoordeling
(Beheersing):4,3

Persoonlijke Werkwijze
Bijdrage:

(dit zijn de capaciteiten waarmee u een bijdrage levert aan het
team)

• zorgvuldige analyse van ingewikkelde problemen
• een oorspronkelijke denker
• creatief
• ruimdenkend
• zet een zorgvuldig doordachte analyse uiteen

Kan worden opgevat als:

(dit zijn elementen waardoor u minder effectief bent)

• niet geïnteresseerd in werken in een team
• negeert persoonlijke kwesties
• geeft op wanneer het moeilijk wordt of wanneer te veel
onder druk gezet
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Werkcyclus Teamvergelijking
In onderstaande grafiek ziet u hoe het team werkzaamheden aanpakt en waar teamleden hun aandacht op richten. Elke grafiek geeft
één fase van de werkcyclus weer. Mensen met dezelfde scores worden op de lijn gegroepeerd. Hoe verder de mensen uit elkaar
staan, hoe minder hun werkhouding overeenkomt. Het gearceerde kader laat zien waar u staat vergeleken met de andere teamleden,
op basis van uw Facet5 profiel.

VerdiependIdeeën(Affectie)Pragmatisch
Heeft geen kritiek op anderenKomt snel ter zake 10987654321Identificeert snel de

voordelen
Stelt zich hulpvaardig op
Komt met alternatieven

Arie
Janette

MariekeJoost
Chantal

SimonMarthaThomas
Jeffrey
SofieVindt eenvoudige

oplossingen
Verbreedt de discussie
Kan van het onderwerp
afdwalenBespaart tijd
Promoot eigen ideeën nietStelt zich problemen te

eenvoudig voor Gaat het nemen van
eindbeslissing uit de wegOngevoelig voor de gevolgen
Soms onpraktischKorte termijn oplossingen

EvolutieBeoordeling (Beheersing)Revolutie
Concentreert zich op detailsHoudt er ruime opvattingen

op na 10987654321 Werkt in eigen tempoArieJanetteMarthaMariekeThomas
Radicale ideeën worden

aangemoedigd
Georganiseerd
Controleert middelen en
beschikbare tijd

Joost
Chantal

SimonJeffrey
Sofie

Kijkt naar het grotere geheel
Zoekt de grens op Komt langzaam op gang

Maakt niet altijd alles af Te detailgericht
Haakt soms af als hetmoeilijk

wordt
conservatief

Ziet belangrijke kwesties
soms over het hoofd

BesluitvaardigBesluitvorming (Wilskracht)Bedachtzaam
Beslist wat er gedaan moet
worden

Trekt geen overhaaste
conclusies 10987654321

ThomasJoostSimonMarthaMariekeChantalArie
Wacht tot om bijdrage wordt

gevraagd
Zet meningen in een zeer
vroeg stadium uiteen

JeffreySofieJanette

Geeft mensen de
gelegenheid te spreken

Verdedigt ideeën en geeft
niet op

Neemt alle informatie in
overweging

Komt overtuigd en
zelfverzekerd over

Raakt niet snel betrokken Probeert anderen somsonder
druk te zettenStelt uit
Uit op discussieRespecteert gezag
Gaat eigen weg zonder
rekening te houden met
anderen

OndernemenImplementatie (Energie)Begrijpen
Begint snel aan een taak
Spreekt en discussieert vrijuit
Zichtbaar enthousiasme
Vanaf het begin betrokken
Snel afgeleid
Stoort anderen
Raakt focus en richting kwijt

Ideeën zijn goed doordacht
Doorziet situaties snel

Discussie wordt tot een
minimum beperkt

Signaleert relevante punten
Overleg is op technisch of

specialistisch niveau
Persoonlijke problemen

worden zelden besproken
Verkiest eigen onderzoek

boven eerlijk debat

10987654321
Jeffrey
Marieke
Sofie

JoostSimonMarthaThomasArie
Janette
Chantal

Legenda
Predicted
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Overeenstemming bereiken en onenigheid oplossen
Uw Orientatie
In onderstaande grafiek ziet u hoe u zich waarschijnlijk zult opstellen indien u wordt geconfronteerd met onenigheid en verschil van
mening. Deze grafiek is gebaseerd op de scores die u voor Facet5 heeft behaald op Wilskracht en Affectie.

Orientation: Simon

Competing Collaborating

Avoiding Accommodating

Compromising

Simon

Luistert naar anderen, maar neemt deel aan het debat wanneer persoonlijke belangen spelen. Richt zich op zaken die persoonlijke
belangen beïnvloeden. Kan tegen verlies.

In onderstaande grafiek ziet u hoe uw opstelling zich verhoudt tot die van de andere leden van het team. Op pagina 2 vindt u de
legenda.

Orientation: Facet5 Scores

Competing Collaborating

Avoiding Accommodating

Compromising

VertrouwelijkTeamScape Report Simon P
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De Voorkeursaanpak
Deze grafiek toont uw persoonlijke voorkeur en vergelijkt deze met die van anderen.

Vastomlijnde regelsAanpakGeen vastomlijnde
regels (Hoge Beheersing + Lage Energie)

(Hoge Energie + Lage Beheersing)

We proberen logisch en
verstandig te blijven

Elke situatie is uniek en
vraagt om een unieke

oplossing

10987654321
Arie

Chantal
JanetteJoost

Simon
Thomas
Martha

Jeffrey
Marieke
Sofie

We stellen een agenda vast
om het probleem op te lossen
We kijken naar precedenten,
regels en voorschriften

We bouwen niet voort op het
verleden

We behandelen elke situatie
inhoudelijk We passen methoden en

procedures toeWe zijn niet gebonden aan
bestaande regels

Simon

Is op de hoogte van regels en methoden en past deze op de juiste manier toe. Raakt betrokken.

Balans
Deze grafiek toont de neiging van u en uw team om kalm te blijven wanneer geschillen ontstaan of te betrokken te raken en zich te
veel bezig te houden met het resultaat.

Te veel reactieBalansTe weinig reactie
Wordt emotioneelLijkt ongevoelig voor het

belang van problemen 10987654321 Neemt alles serieusArieJanetteMarthaSimonThomasSofieJeffrey
Kan afstandelijk en

onverschillig overkomen
Trekt zich dingen aan
maakt zich zorgen

ChantalJoostMarieke

Reageert niet afdoende op
problemen

trekt zaken uit hun verband

Simon

Heeft een evenwichtige kijk op zaken. Ziet zaken in de juiste verhouding.

Kan worden gezien als iemand die:

• zich zich verdedigt wanneer hij/zij wordt uitgedaagd
• problemen met anderen bespreekt en mensen erbij betrekt waar nodig
• zich in eerste instantie richt op eigen welzijn
• een methode toepast zoals en indien vereist

Legenda
Predicted
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Werken met…
Deze tabel vat samen hoe u effectiever kunt samenwerken met uw teamgenoten. Ieder onderdeel bestaat uit vier uitspraken: S: De sterke kant van uw relatie. R: Het risico in de samenwerking,
F: Frustratie die u kunt voelen in de samenwerking met deze persoon, U: De uitdaging hoe u de samenwerking kunt verbeteren.

Reageren op stress en identificeren
van risico

Managen van jouw werk en
verantwoordelijkheden

Gericht zijn op mensen en takenMet anderen omgaan en hen
raadplegen

Besluitvorming

S: jullie zijn beiden voorzichtig, maar jij wat
minder
R: jullie kunnen je onnodig zorgen maken
en risico's vermijden
F: je kunt mogelijk problemen voor jezelf
creëren
U: zoek feedback om zorgen te verifiëren

S: je stelt methoden ter discussie en zij
blijven gericht op details
R: jullie zijn het mogelijk oneens over de
noodzaak van verandering
F: je kunt hen geremd en bekrompen
vinden
U: maak een logische case voor nieuwe
ideeën

S: je bent praktisch terwijl zij alternatieven
bieden
R: je ziet mogelijk niet zoveel opties als zij
doen
F: je vindt hun aanpak mogelijk
onpraktisch
U: laat zien dat je alternatieven hebt
overwogen

S: je moedigt discussie aan en zij willen er
nog dieper over nadenken
R: je kunt ze pushen om te snel te spreken
F: je kunt het gevoel krijgen dat ze niet
enthousiast zijn
U: kom vaste tijden overeen waarop je
ideeën uitwisselt en opties bespreekt

S: je verheldert issues terwijl zij
alternatieven zien
R: je kunt besluiten nemen voordat zij er
klaar voor zijn
F: je kunt hen besluiteloos vinden
U: moedig hen aan om hun mening te
delen

A, Chantal

S: jullie zijn beiden voorzichtig, maar jij wat
minder
R: jullie kunnen je onnodig zorgen maken
en risico's vermijden
F: je kunt mogelijk problemen voor jezelf
creëren
U: zoek feedback om zorgen te verifiëren

S: je stelt methoden ter discussie en zij
blijven gericht op details
R: jullie zijn het mogelijk oneens over de
noodzaak van verandering
F: je kunt hen geremd en bekrompen
vinden
U: maak een logische case voor nieuwe
ideeën

S: jij blijft praktisch terwijl zij de
mogelijkheden onderzoeken
R: je kijkt wellicht over bepaalde complexe
kwesties heen
F: je kunt hen onpraktisch en complicerend
vinden
U: zorg ervoor dat je rekening hebt
gehouden met mensen in jouw plannen

S: je moedigt discussie aan en zij willen er
nog dieper over nadenken
R: je kunt ze pushen om te snel te spreken
F: je kunt het gevoel krijgen dat ze niet
enthousiast zijn
U: kom vaste tijden overeen waarop je
ideeën uitwisselt en opties bespreekt

S: je verheldert issues terwijl zij
alternatieven zien
R: je kunt besluiten nemen voordat zij er
klaar voor zijn
F: je kunt hen besluiteloos vinden
U: moedig hen aan om hun mening te
delen

B, Arie

S: je bent voorzichtig terwijl zij optimistisch
blijven
R: jullie nemen mogelijk verschillende
niveaus van bedreiging waar
F: je kunt hen zelfvoldaan vinden
U: licht jouw zorgen toe en spreek af er
rationeel naar te kijken

S: je biedt enige structuur aan hun
vernieuwingen
R: je maakt mogelijk onnodige
veranderingen
F: je kunt hen onbetrouwbaar vinden
U: vraag of verbetering beter is dan
verandering

S: je deelt hun pragmatisme maar
presenteert opties
R: je kunt situaties teveel vereenvoudigen
F: je kunt hun aanpak fantasieloos vinden
U: stimuleer breder zakelijk denken

S: je ontwikkelt ideeën terwijl zij
implementeren
R: je kunt je gedwongen voelen om te snel
in actie te komen
F: je kunt het gevoel hebben dat
beslissingen te oppervlakkig zijn
U: deel jouw zorgen vroegtijdig en met
energie

S: je biedt alternatieven voor hun sterke
standpunten
R: ze kunnen hun ideeën aan je opleggen
F: je kunt hen inflexibel en onredelijk
vinden
U: bereid jouw ideeën goed voor met
duidelijke argumenten

C, Jeffrey
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Reageren op stress en identificeren
van risico

Managen van jouw werk en
verantwoordelijkheden

Gericht zijn op mensen en takenMet anderen omgaan en hen
raadplegen

Besluitvorming

S: jullie zijn beiden voorzichtig, maar jij wat
minder
R: jullie kunnen je onnodig zorgen maken
en risico's vermijden
F: je kunt mogelijk problemen voor jezelf
creëren
U: zoek feedback om zorgen te verifiëren

S: jullie ondersteunen beiden
vernieuwingen die waarde toevoegen
R: jullie zullenmogelijk geen vernieuwende
opties genereren
F: het ontbreekt jullie mogelijk aan moed
om een radicale aanpak te kiezen
U: zoek naar opties voordat je besluiten
neemt

S: jij blijft praktisch terwijl zij de
mogelijkheden onderzoeken
R: je kijkt wellicht over bepaalde complexe
kwesties heen
F: je kunt hen onpraktisch en complicerend
vinden
U: zorg ervoor dat je rekening hebt
gehouden met mensen in jouw plannen

S: je moedigt discussie aan en zij willen er
nog dieper over nadenken
R: je kunt ze pushen om te snel te spreken
F: je kunt het gevoel krijgen dat ze niet
enthousiast zijn
U: kom vaste tijden overeen waarop je
ideeën uitwisselt en opties bespreekt

S: je verheldert issues terwijl zij
alternatieven zien
R: je kunt besluiten nemen voordat zij er
klaar voor zijn
F: je kunt hen besluiteloos vinden
U: moedig hen aan om hun mening te
delen

G, Janette

S: jullie zijn beiden voorzichtig, maar jij wat
minder
R: jullie kunnen je onnodig zorgen maken
en risico's vermijden
F: je kunt mogelijk problemen voor jezelf
creëren
U: zoek feedback om zorgen te verifiëren

S: je stelt methoden ter discussie en zij
blijven gericht op details
R: jullie zijn het mogelijk oneens over de
noodzaak van verandering
F: je kunt hen geremd en bekrompen
vinden
U: maak een logische case voor nieuwe
ideeën

S: je bent pragmatisch en zij onderzoeken
alternatieven
R: je kunt misschien de complexiteit van
het probleem over het hoofd zien
F: je kunt het gevoel hebben dat zij
moeilijke beslissingen vermijden
U: zorg ervoor dat je met alles rekening
hebt gehouden

S: je moedigt het overleg aan terwijl zij
opwinding genereren
R: jullie missenmogelijk een aantal details
terwijl jullie je haasten om in actie te komen
F: jullie begrijpen mogelijk niet altijd wat
jullie aan het doen zijn
U: zorg ervoor dat jullie de ideeën
evalueren voordat jullie ze implementeren

S: je oppert alternatieven terwijl zij de
doelen bewaken
R: je kunt gevraagd worden te snel te
besluiten
F: je kunt het lastig vinden om hen te
beinvloeden
U: bereid de argumenten die belangrijk
zijn voor jou goed voor

G, Joost

S: je bent voorzichtig terwijl zij optimistisch
blijven
R: jullie nemen mogelijk verschillende
niveaus van bedreiging waar
F: je kunt hen zelfvoldaan vinden
U: licht jouw zorgen toe en spreek af er
rationeel naar te kijken

S: je biedt enige structuur aan hun
vernieuwingen
R: je maakt mogelijk onnodige
veranderingen
F: je kunt hen onbetrouwbaar vinden
U: vraag of verbetering beter is dan
verandering

S: je deelt hun pragmatisme maar
presenteert opties
R: je kunt situaties teveel vereenvoudigen
F: je kunt hun aanpak fantasieloos vinden
U: stimuleer breder zakelijk denken

S: je ontwikkelt ideeën terwijl zij
implementeren
R: je kunt je gedwongen voelen om te snel
in actie te komen
F: je kunt het gevoel hebben dat
beslissingen te oppervlakkig zijn
U: deel jouw zorgen vroegtijdig en met
energie

S: je oppert alternatieven terwijl zij de
doelen bewaken
R: je kunt gevraagd worden te snel te
besluiten
F: je kunt het lastig vinden om hen te
beinvloeden
U: bereid de argumenten die belangrijk
zijn voor jou goed voor

L, Sofie

S: je bent voorzichtig terwijl zij
zelfverzekerd blijven
R: jullie zijn het er mogelijk niet over eens
welke kwesties belangrijk zijn
F: je kunt hen ongevoelig en onverschillig
vinden
U: zoek feedback om te checken of jouw
zorgen rationeel zijn

S: je biedt enige structuur aan hun
vernieuwingen
R: je maakt mogelijk onnodige
veranderingen
F: je kunt hen onbetrouwbaar vinden
U: vraag of verbetering beter is dan
verandering

S: jij blijft praktisch terwijl zij de
mogelijkheden onderzoeken
R: je kijkt wellicht over bepaalde complexe
kwesties heen
F: je kunt hen onpraktisch en complicerend
vinden
U: zorg ervoor dat je rekening hebt
gehouden met mensen in jouw plannen

S: je ontwikkelt ideeën terwijl zij
implementeren
R: je kunt je gedwongen voelen om te snel
in actie te komen
F: je kunt het gevoel hebben dat
beslissingen te oppervlakkig zijn
U: deel jouw zorgen vroegtijdig en met
energie

S: je verheldert issues terwijl zij
alternatieven zien
R: je kunt besluiten nemen voordat zij er
klaar voor zijn
F: je kunt hen besluiteloos vinden
U: moedig hen aan om hun mening te
delen

M, Marieke
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Reageren op stress en identificeren
van risico

Managen van jouw werk en
verantwoordelijkheden

Gericht zijn op mensen en takenMet anderen omgaan en hen
raadplegen

Besluitvorming

S: jullie zijn beiden voorzichtig, maar jij wat
minder
R: jullie kunnen je onnodig zorgen maken
en risico's vermijden
F: je kunt mogelijk problemen voor jezelf
creëren
U: zoek feedback om zorgen te verifiëren

S: je biedt enige structuur aan hun
vernieuwingen
R: je maakt mogelijk onnodige
veranderingen
F: je kunt hen onbetrouwbaar vinden
U: vraag of verbetering beter is dan
verandering

S: je deelt hun pragmatisme maar
presenteert opties
R: je kunt situaties teveel vereenvoudigen
F: je kunt hun aanpak fantasieloos vinden
U: stimuleer breder zakelijk denken

S: je moedigt discussie aan en zij willen er
nog dieper over nadenken
R: je kunt ze pushen om te snel te spreken
F: je kunt het gevoel krijgen dat ze niet
enthousiast zijn
U: kom vaste tijden overeen waarop je
ideeën uitwisselt en opties bespreekt

S: je kunt focussen terwijl zij alternatieven
overwegen
R: Je kunt te lang blijven discussieren
F: je vindt dat ze weinig overtuigd zijn van
hun mening
U: help hen om alternatieven te bekijken

P, Martha

S: je kunt voorzichtig zijn terwijl zij
zelfverzekerd zijn
R: jemoedigt mogelijk eenmeer negatieve
benadering aan
F: je vindt hen mogelijk onoplettend op
risico's
U: zoek input om zorgen op een rationele
manier te beoordelen

S: je biedt enige structuur aan hun
vernieuwingen
R: je maakt mogelijk onnodige
veranderingen
F: je kunt hen onbetrouwbaar vinden
U: vraag of verbetering beter is dan
verandering

S: je deelt hun pragmatisme maar
presenteert opties
R: je kunt situaties teveel vereenvoudigen
F: je kunt hun aanpak fantasieloos vinden
U: stimuleer breder zakelijk denken

S: je moedigt discussie aan en zij willen er
nog dieper over nadenken
R: je kunt ze pushen om te snel te spreken
F: je kunt het gevoel krijgen dat ze niet
enthousiast zijn
U: kom vaste tijden overeen waarop je
ideeën uitwisselt en opties bespreekt

S: je biedt alternatieven voor hun sterke
standpunten
R: ze kunnen hun ideeën aan je opleggen
F: je kunt hen inflexibel en onredelijk
vinden
U: bereid jouw ideeën goed voor met
duidelijke argumenten

Test, Thomas
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Reviewer Comments
Gebruik deze ruimte om op te schrijven wat u heeft geleerd van de TeamScape besprekingen.

Dingen die u doet waarvan collega's
zeggen dat het team daar iets aan heeft

Dingen die u doet waarvan collega's
zeggen dat het team daar niets aan heeft
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