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Inleiding Personal Development Accelerator

Waar liggen goede kansen voor groei en verdere ontwikkeling? En waarin kunt u juist beter niet te 

veel energie steken? De Personal Development Accelerator rapportage combineert informatie over 

uw gedrag en talent. Dit geeft zicht op waar uw meest kansrijke mogelijkheden liggen.

Ontwikkeladvies: gedrag en talent

Per competentie krijgt u een (ontwikkel)advies op 

basis van de combinatie van talent en gedrag. 

Laat u bijvoorbeeld bepaald gedrag (nog) niet vaak 

zien, maar heeft u hier wel talent voor? Dan zult 

u dit gedrag waarschijnlijk gemakkelijk kunnen 

ontwikkelen. Gemakkelijker dan gedrag waar u 

minder aanleg voor heeft. De combinatie van talent 

en gedrag helpt u om te bepalen waar kansen 

liggen. Waarin u wilt gaan investeren en waarin 

niet. En welke (ontwikkel)strategie gaat u hanteren.

Competenties

In het kader van de functie of vraagstelling 

waarvoor u de vragenlijsten heeft ingevuld, is 

een aantal competenties vastgesteld. Deze 

competenties vertegenwoordigen gedrag dat van 

belang is voor het behalen van resultaten in uw 

functie of rol.

Gedrag - wat laat u zien

Bij gedrag gaat het erom in hoeverre u gedrag dat 

hoort bij een competentie, op dit moment in uw 

werk laat zien. De uitspraken over gedrag in deze 

rapportage zijn gebaseerd op de oordelen van 

anderen uit uw (meest recent ingevulde):

Reflector 360 vragenlijst (gedrag). 

Talent - aanleg voor gedrag

Talent voor gedrag geeft aan hoe gemakkelijk u de 

competenties kunt ontwikkelen of kunt laten zien. 

De uitspraken over talent (of: ontwikkelbaarheid van 

competenties) in deze rapportage zijn gebaseerd 

op de volgende instrumenten (vragenlijsten of tests 

die u heeft ingevuld):

Reflector Big Five Personality (persoonlijkheid).

Voor meer informatie over de inhoud van deze 

rapportage en vervolgstappen, benader de 

contactpersoon van de organisatie op wiens 

verzoek u de vragenlijsten heeft ingevuld.
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Definities competenties

Hieronder ziet u de definities van de competenties in deze rapportage. Deze competenties 

vertegenwoordigen gedrag dat van belang is voor het behalen van resultaten in de functie of 

vraagstelling in het kader waarvan u de vragenlijsten heeft ingevuld.

Plannen en organiseren

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen 

en benodigde tijd, acties en middelen aangeven 

om bepaalde doelen te kunnen bereiken.

Klantgerichtheid

Onderzoeken van wensen en behoeften van 

de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op 

behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan 

servicebereidheid en klanttevredenheid.

Netwerken

Het opbouwen van relaties en netwerken die van 

pas komen bij het realiseren van doelstellingen. 

Informele netwerken effectief aanwenden om 

zaken voor elkaar te krijgen.

Oordeelsvorming

Op basis van beschikbare informatie juiste en 

realistische conclusies trekken.

Organisatiesensitiviteit

Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen 

beslissingen of activiteiten op andere onderdelen 

van de organisatie; onderkennen van belangen van 

andere onderdelen van de eigen organisatie.

Samenwerken

Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk 

resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de 

samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct 

van persoonlijk belang is.

Stressbestendigheid

Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij 

tegenslag, teleurstelling of tegenspel.

Initiatief

Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit 

zichzelf beginnen dan passief afwachten.
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Definities competenties

Resultaatgerichtheid

Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten 

en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen 

bij tegenvallende resultaten.
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Uw gedrag

Bij elke competentie hoort bepaald gedrag. 

Andere personen in uw werkomgeving hebben 

hun mening gegeven over het gedrag dat u in 

uw werk laat zien. Hier ziet u alle competenties 

weergegeven, van hoog naar laag qua gedrag.

De competentie waarvoor anderen uw gedrag als 

sterkste hebben beoordeeld, staat bovenaan. De 

schaal loopt van "nooit" tot "altijd" en geeft aan hoe 

vaak u het gedrag voor een competentie laat zien.

Het dikkere blauwe lijntje (rechts van het midden) 

geeft een grens aan: tussen het onvoldoende vaak 

en het voldoende vaak laten zien van het gedrag. 

Dit sluit aan bij de indeling naar - en + voor Gedrag 

(in het overzicht verderop in deze rapportage).

 DIT GEDRAG ZIEN ANDEREN

NOOIT ALTIJD

Stressbestendigheid 

Plannen en organiseren 

Resultaatgerichtheid 

Klantgerichtheid 

Oordeelsvorming 

Samenwerken 

Netwerken 

Organisatiesensitiviteit 

Initiatief 
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Uw talent

U ziet nu hoe de competenties passen bij uw 

persoonlijke uitkomsten qua talent. De talentscores 

geven uw ‘aanleg’ aan: hoe gemakkelijk kunt u de 

competenties ontwikkelen of laten zien.

Elke talentscore wordt weergegeven in de vorm 

van een rood rondje op een balk. Deze geeft de 

'ontwikkelbaarheid’ van een competentie aan. De 

talentscore kan variëren van links ('- vraagt erg 

veel inspanning') tot rechts ('erg gemakkelijk +’). De 

talentscores zijn gebaseerd op uw uitslagen op de 

eerder genoemde talentinstrumenten.

Het blauwe lijntje in het midden geeft een grens aan: 

tussen de indeling naar - en + voor Talent (in het 

overzicht verderop in deze rapportage).

 
 UW TALENTSCORE - VRAAGT ERG VEEL 

INSPANNING ERG GEMAKKELIJK +

Stressbestendigheid

Resultaatgerichtheid

Plannen en organiseren

Oordeelsvorming

Netwerken

Initiatief

Klantgerichtheid

Organisatiesensitiviteit

Samenwerken
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Inleiding overzicht

Door combinatie van talent & gedrag ontstaat een 

matrix met vier kwadranten. Het kwadrant waarin een 

competentie valt, helpt u om uw (ontwikkel)strategie 

te bepalen.

De vier kwadranten zien er als volgt uit:

Benutten: u laat het gedrag vaak zien (+) en 

heeft er talent voor (+).

Ontwikkelen: u laat het gedrag (nog) niet vaak 

zien (-), maar heeft er wel talent voor (+).

Vasthouden: u laat het gedrag vaak zien (+), 

hoewel u er minder talent voor heeft (-).

Bewaken: u laat het gedrag (nog) niet vaak zien 

(-) en heeft er ook minder talent voor (-).

 

Elke competentie valt in één van deze kwadranten. De 

precieze positie van een competentie in de matrix is 

afhankelijk van hoeveel talent u er voor heeft en hoe 

vaak u het gedrag laat zien.

+

G
ed

ra
g

-

VASTHOUDEN BENUTTEN

BEWAKEN ONTWIKKELEN

- Talent +
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Overzicht van de competenties

Vasthouden

A Klantgerichtheid

B Samenwerken

Bewaken

C Organisatiesensitiviteit

VASTHOUDEN BENUTTEN

la
at

 g
ed

ra
g 

al
tij

d 
zi

en
 +

G
ed

ra
g

- l
aa

t g
ed

ra
g 

no
oi

t z
ie

n

- past minder bij talent Talent past goed bij talent +

BEWAKEN ONTWIKKELEN

Benutten

D Stressbestendigheid

E Plannen en organiseren

F Resultaatgerichtheid

G Oordeelsvorming

Ontwikkelen

H Netwerken

I Initiatief
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Bepaal uw (ontwikkel)strategie

VASTHOUDEN
Het gedrag van deze competentie(s) laat 

u vaak zien in uw werk. Wel passen deze 

competenties minder bij uw talent. Dit betekent 

dat u het gedrag beheerst, maar dat het 

energie kan kosten om deze competenties 

voortdurend te laten zien. Dit geldt het sterkst 

voor competenties links in het kwadrant. Houd 

uw sterke gedrag vast. Maar wissel dit wel af 

met ander gedrag.

BENUTTEN
U laat het gedrag van deze competentie(s) vaak 

zien in uw werk. Ook passen de competenties 

goed bij uw talent. Hier liggen dan ook uw 

sterke punten. Zet deze in waar u kunt in uw 

loopbaan. Dit geldt het sterkst voor competenties 

rechtsboven in dit kwadrant.

BEWAKEN
U laat het gedrag van deze competentie(s) 

minder vaak zien in uw werk. Ook passen deze 

competenties minder bij uw talent. Hier liggen 

daarom minder sterke punten: het ontwikkelen 

zal u waarschijnlijk veel tijd en energie kosten. 

Steek hier daarom niet te veel energie in, maar 

laat u bijvoorbeeld ondersteunen. Dit geldt 

het sterkst voor competenties linksonder in dit 

kwadrant.

ONTWIKKELEN
Deze competentie(s) passen goed bij uw talent, 

hoewel u het gedrag (nog) minder vaak laat zien 

in uw werk. Daarom zult u deze competenties 

waarschijnlijk gemakkelijk kunnen laten zien of 

verder ontwikkelen. Raadpleeg de ontwikkeltips 

in uw MyPiCompany portal: hier leest u hoe u 

deze competenties kunt ontwikkelen. Het snelst 

ontwikkelt u competenties rechtsboven in dit 

kwadrant.
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Specifiek gedrag per strategie

Wat zijn de allersterkste of juist minst sterke specifieke gedragspunten binnen een kwadrant? Dit 

geeft een ander perspectief, zonder dat het gedrag direct is ingedeeld naar competenties. En benoemt 

concrete punten in uw gedrag, waarop u zich per strategie bij uitstek kunt richten.

Eerder zag u (voor elke competentie) uw 

totaalscore voor gedrag. Elke totaalscore voor 

gedrag is opgebouwd uit scores op een aantal 

specifiekere kleine gedragingen. U ziet nu wat 

anderen uw sterkste en minst sterke specifieke 

gedragingen vinden, binnen een kwadrant.

Voor elk kwadrant is eerst bepaald welke 

competenties in dat kwadrant vallen. Daarna zijn 

alle specifieke gedragingen van deze competenties 

in volgorde gezet van sterk naar minder sterk 

gedrag. Per kwadrant ziet u nu:

(maximaal) zes van de meest vertoonde 

gedragingen (Benutten & Vasthouden);

of (maximaal) zes van minst vertoonde 

gedragingen (Ontwikkelen & Bewaken).

U ziet steeds het gedrag, de competentie 

waaronder het gedrag valt en de score.

Score

Uw score geeft aan hoe vaak u het gedrag laat 

zien. Een score kan in één van de volgende 

categorieën vallen:

  NOOIT      ZELDEN      SOMS      REGELMATIG   
  ZEER VAAK      ALTIJD  

Deze informatie kunt u benutten om uw allersterkste 

gedrag nog vaker of breder in te zetten. Of om uw 

ontwikkeling specifiek te richten op uw minst sterke 

punten. Zodat u, versneld en heel gericht, uw 

competenties naar een hoger niveau kunt brengen.
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Te benutten gedrag

Hier liggen uw opvallend sterke punten. Het meeste 

gedrag in Benutten laat u vaak (regelmatig, zeer 

vaak, of zelfs altijd) zien. En dat niet alleen... Dit past 

ook nog eens goed bij uw talent.

Hiernaast ziet u (een deel van) het gedrag dat u het 

vaakst laat zien binnen Benutten. Wilt u hier (nog) 

meer uw voordeel mee doen? Zet uw sterke gedrag 

dan breder in: laat het in (nog) meer situaties zien. Of 

begeleid anderen bij de ontwikkeling van dit gedrag.

Meest vertoond gedrag SCORE

Blijft bij langdurige werkdruk/ tijdsdruk 
rustig en kalm. STRESSBESTENDIGHEID  ALTIJD

Blijft onder druk gestructureerd en op 
basis van prioriteiten werken. STRESSBESTENDIGHEID  ALTIJD

Neemt bij (werk)druk of 
probleemsituaties de tijd om de 
situatie rustig te analyseren.

STRESSBESTENDIGHEID  ALTIJD

Blijft rustig en kalm bij tegenspel en/of 
persoonlijke verwijten. STRESSBESTENDIGHEID  ALTIJD

Stemt door hem/haar aangebrachte 
wijzigingen in een planning af met alle 
relevante partijen.

PLANNEN EN ORGANISEREN  ALTIJD

Geeft in een planning aan wanneer  
medewerkers/ collega's iets moeten 
opleveren en aan welke voorwaarden 
deze moeten voldoen.

PLANNEN EN ORGANISEREN  ALTIJD
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Te ontwikkelen gedrag

Het gedrag in dit kwadrant laat u (nog) niet vaak zien, 

maar u heeft er wel talent voor. U zult dit daarom 

gemakkelijk kunnen ontwikkelen.

Hiernaast ziet u (een deel van) het gedrag waar voor u 

de sterkste groei is te behalen. En… gezien uw talent, 

met relatief weinig inspanning. Ga na: wat maakt dat dit 

gedrag minder zichtbaar is volgens anderen? Laat dit 

gedrag vaker zien! U zult dit gedrag relatief gemakkelijk 

kunnen ontwikkelen.

Minst vertoond gedrag SCORE

Komt actief met voorstellen of ideeën. INITIATIEF  NOOIT

Signaleert zaken en komt uit zichzelf 
met ideeën en voorstellen voor 
aanpak.

INITIATIEF  ZELDEN

Stelt als eerste dringende kwesties 
aan de orde. INITIATIEF  ZELDEN

Initieert activiteiten. Neemt het 
voortouw. INITIATIEF  ZELDEN

Spreekt, mailt of belt op eigen initiatief 
met contactpersonen die hij/zij een 
tijd niet heeft gesproken, zonder 
specifieke aanleiding.

NETWERKEN  ZELDEN

Initieert ontmoetingen met relaties 
die van pas kunnen komen bij het 
realiseren van doelstellingen.

NETWERKEN  ZELDEN
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Vast te houden gedrag

Het meeste gedrag voor de competenties in 

Vasthouden laat u vaak (regelmatig, zeer vaak of 

zelfs altijd) zien. Hier liggen dan ook sterke punten. 

Wel kan dit energie kosten.

Hiernaast ziet u (een deel van) het gedrag dat u het 

vaakst laat zien binnen Vasthouden. Het advies is hier: 

richt u vooral op het vasthouden van deze sterke punten. 

En wissel dit gedrag af met ander gedrag: zorg dat u dit 

niet voortdurend hoeft te laten zien.

Meest vertoond gedrag SCORE

Doet de klant voorstellen die 
aansluiten bij zijn huidige en 
toekomstige behoeften.

KLANTGERICHTHEID  ZEER 
VAAK

Onderzoekt na levering van producten/ 
diensten de tevredenheid en verdere 
behoeften van de klant.

KLANTGERICHTHEID  ZEER 
VAAK

Komt met ideeën over de manier 
waarop een resultaat gezamenlijk 
verbeterd kan worden.

SAMENWERKEN  REGEL-
MATIG

Benoemt problemen binnen het team/ 
de groep en zet zich in om deze 
samen op te lossen.

SAMENWERKEN  REGEL-
MATIG

Stelt vragen over zowel korte- als 
lange termijnbehoeften van de klant. KLANTGERICHTHEID  REGEL-

MATIG

Geeft op heldere wijze aan wat eigen 
organisatie(onderdeel) wel en niet 
voor de klant kan betekenen.

KLANTGERICHTHEID  REGEL-
MATIG
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Te bewaken gedrag

Dit is gedrag dat u niet zo vaak laat zien. Het past 

ook minder bij uw talent. Het zal energie kosten om 

dit gedrag te ontwikkelen.

Hiernaast ziet u (een deel van) het gedrag dat u het 

minst vaak laat zien binnen Bewaken. Vraag u af of u 

hier energie in wilt investeren. Bedenk bijvoorbeeld op 

welke manier u dit gedrag kunt compenseren met andere 

(sterkere) punten. Of hoe u zich bij deze competentie 

zou willen en kunnen laten ondersteunen of begeleiden.

Minst vertoond gedrag SCORE

Benadert binnen de organisatie 
de juiste mensen (de mensen die 
beslissen en/of invloed hebben).

ORGANISATIESENSITIVITEIT  ZELDEN

Houdt bij besluitvorming en acties 
rekening met de effecten daarvan op 
andere organisatieonderdelen.

ORGANISATIESENSITIVITEIT  ZELDEN

Houdt bij presentatie van plannen 
rekening met de wijze waarop 
plannen door partijen binnen de 
eigen organisatie kunnen worden 
ontvangen.

ORGANISATIESENSITIVITEIT  ZELDEN

Betrekt in zijn/haar besluitvorming 
de partijen die gevolgen zullen 
ondervinden van beslissingen.

ORGANISATIESENSITIVITEIT  ZELDEN

Houdt in zijn/haar handelen 
rekening met wat er binnen andere 
organisatieonderdelen speelt.

ORGANISATIESENSITIVITEIT  ZELDEN
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Advies van anderen

Blijven doen
Met welk gedrag moet u volgens uzelf en uw respondenten vooral doorgaan? 

Dit advies van anderen kunt u vooral gebruiken bij Vasthouden en Benutten.

Wie Antwoord

ZELF Lorem ipsum dolor sit amet, auctor lorem 
ullamcorper, laoreet eros, quam elit. Ipsum 
nullam a, quam aliquet adipiscing, mi nam. Curae 
sit libero. Quia tortor aenean, class orci, diam 
tortor sollicitudin. Posuere vivamus scelerisque. 
Placerat nunc proin, sollicitudin neque et. Nullam 
sit, rutrum sit semper, pede amet ipsum. Donec 
justo, id qui, tellus ac. Mauris est, risus nulla 
suspendisse. Odit vivamus, viverra ligula morbi.

LEIDINGGEVENDE Gravida fringilla, id nisl ac. Molestie sollicitudin. 
Porta vehicula proin, urna lorem nec, scelerisque 
natoque suspendisse. Sed amet, varius ipsum 
placerat, nullam proin. Ante ante, iaculis nullam, 
nulla tortor. Mattis vivamus, velit donec, nostra 
dolor vestibulum. Metus porttitor dolor, in turpis 
phasellus. Velit sodales nonummy, tempus 
imperdiet, varius sapien a. Ut hac, magna 
nonummy vel.

COLLEGA Lectus eleifend facilisi. Quis vehicula, justo 
feugiat ipsum, enim est lectus. Quisque eu lectus, 
mollis dui, porta donec mauris. Praesent elit 
arcu, maecenas pellentesque montes. Ultricies 
duis, sociis lacus, suscipit leo nibh. Ipsum purus, 
integer feugiat.

MEDEWERKER Magna ornare, odio massa enim. Arcu amet, proin 
scelerisque. Etiam arcu. Dui id porttitor. In non, 
pellentesque odio massa. Risus a pellentesque.

KLANT Ac odio pede. Pellentesque et dapibus, praesent 
fusce donec, nibh quam. Interdum rutrum, iaculis 
lacus vel, integer aptent nonummy. Vel massa 
neque, wisi eu. Vitae massa, sit amet dolor, 
lorem non. A pede luctus, maecenas est mauris, 
irure ornare pretium. Mi bibendum duis, quam 
eros volutpat, pulvinar quisque etiam. Aenean 
adipiscing ultricies, vulputate suspendisse, 
donec conubia. At blandit, ut sapien ligula, quam 
sodales.
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Advies van anderen

Gaan doen
Welk gedrag zou u volgens uzelf en uw respondenten vaker moeten laten 

zien? Dit advies kunt u vooral gebruiken bij Ontwikkelen en Bewaken.

Wie Antwoord

ZELF Lectus dignissim, ut quisque diam, tortor dapibus 
ornare. Nec orci vestibulum, tristique massa 
etiam. Conubia enim, hendrerit phasellus nullam. 
Vivamus sed ornare, orci scelerisque leo. 
Pellentesque sit, at molestie auctor, eu ac pede. 
Pede enim, feugiat id.

LEIDINGGEVENDE Consectetuer justo ullamcorper, faucibus sit, eros 
erat. Tellus fringilla, vel aenean. Mauris id, et 
sed, lectus vel. Sit morbi augue. Arcu ipsum, quia 
curabitur. Bibendum urna, in mi placerat. Ante 
placerat molestie, aliquam urna metus, feugiat 
qui. Ut imperdiet mattis. Quisque nec. Semper 
arcu.

COLLEGA Pellentesque id in. Accumsan nec. Eu suscipit 
luctus. Ipsum vel. Arcu lobortis mauris, integer 
deserunt aliquam. In est sodales, id erat, vulputate 
sit. Dui amet, ac repellat, ut ipsum. Ac ac lacinia. 
Pellentesque dolore non. Leo sodales, ac tincidunt 
velit.

MEDEWERKER Ut sit, est duis dictum. Dictumst sapien, felis dolor 
phasellus. Eros a, nonummy vivamus viverra. 
Facilisis consectetuer dui, vestibulum semper. 
Facilisis luctus purus. Augue id justo, nec mattis, 
sodales vehicula. Aliquam consectetuer, blandit 

integer, nascetur quis pharetra.

KLANT Praesent viverra, quisque aliquet. Interdum eget, 
sit viverra amet, diam sed fusce. Ut fringilla sit, 
vel tortor. Quam risus pellentesque, posuere 
adipiscing pharetra, felis a sed. Ut ridiculus 
convallis, eu vel, malesuada vulputate. Mauris 
dolor. Pellentesque fermentum vestibulum, etiam 
lobortis pede.
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Advies van anderen

Niet doen
Welk gedrag zou u volgens uzelf en uw respondenten minder vaak moeten 

laten zien? Dit advies kunt in algemene zin gebruiken. Misschien zet u 

bepaalde sterke punten (te) eenzijdig in of laat u minder effectief gedrag zien.

Wie Antwoord

ZELF Amet augue vehicula. In nostra, ac mauris, ut 
pellentesque ac. Habitasse adipiscing eget, 
nisl magna nonummy, elit eu penatibus. In sed 
porttitor. Donec enim sit, et neque, scelerisque 
nec. Fermentum vitae adipiscing, dui primis. 
Eros molestie, mauris elementum. Quis eleifend 
vulputate, vitae consequat, turpis vivamus. Eu 
tempus praesent. Porro libero justo, deserunt 
massa montes, felis urna itaque. Vestibulum 
consectetuer, neque ac. Nulla luctus.

LEIDINGGEVENDE Ligula pede, duis sit quis. Donec sed, dolor purus 
natoque. Pellentesque vivamus non. Ante ante. 
Quis felis. Libero suspendisse blandit, ut justo, 
massa egestas in.

COLLEGA Nulla orci. Et sodales. Integer dolor maecenas, 
blandit a dolor, scelerisque ac ut. Aenean 
tellus. Eu suscipit. Massa a, lectus lorem. Dui 
vehicula facilisis, vel pellentesque velit. Quis porta 
consectetuer, blandit natoque nulla, curabitur non. 
Curabitur porttitor, massa fusce, eu ligula odio.

MEDEWERKER Aenean vitae. Elementum sapien sodales. Facilisi 
eget at. Augue amet. Eu sodales sed, ante amet. 

Blandit amet bibendum. Egestas donec, id ut 
vestibulum. Leo pellentesque. Hymenaeos urna 
libero. Tortor ac, condimentum qui, id dignissim. 
Aliquam massa hac, erat lorem, integer elit.

KLANT Viverra lacus, vehicula nunc eu. In suspendisse 
adipiscing. Mi mauris, adipiscing at nonummy, 
quam enim nascetur. Donec id id, magna aenean 
taciti, sed blandit a. Ut ornare nunc, diam eros 
eget, nullam dui semper. Dolor et, nam id mauris, 
erat eget sollicitudin. Platea congue. Fusce leo 
blandit, eu esse erat, vitae aenean.
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Actiewijzer: versnel uw ontwikkeling

Hoe helpt deze informatie u om richting te geven aan uw groei en ontwikkeling? En hoe benut u juist 

de meest kansrijke mogelijkheden optimaal? Hier vindt u enkele suggesties.

Uw doelen

Ga na wat de belangrijkste doelen en te bereiken 

resultaten zijn voor uw functie/ rol. En vraag u af: 

Welke ontwikkeling gaat mij het meeste helpen 

om deze doelen te bereiken? En hoe kan ik mijn 

sterke punten en talenten hierbij zo goed mogelijk 

benutten?

Bepaal uw ontwikkelacties

Kies een (beperkt aantal) competentie(s) dat 

relevant is voor uw doelen. Benut hierbij uw talent 

maximaal.

 Ga eerst na (in het overzicht met alle 

competenties) of zich competenties bevinden in 

de kwadranten Ontwikkelen en Benutten. Dit zijn 

competenties waarvoor u het meeste talent heeft. 

Deze zult u daarom het snelst en meest effectief 

kunnen versterken en inzetten.

- Binnen Ontwikkelen liggen de grootste en meest 

kansrijke ontwikkelkansen. U heeft talent voor deze 

competenties, maar bent wellicht nog onvoldoende 

in de gelegenheid geweest om het gedrag te laten 

zien.

- Bij competenties in het kwadrant Benutten 

heeft u uw talent al benut. Zoekt u hier toch 

nog verdere uitdagingen? Zet het gedrag dan 

breder in. In activiteiten/ projecten buiten uw 

huidige werkcontext of in andersoortige situaties. 

Overweeg ook om anderen te helpen bij het 

ontwikkelen van deze competentie. Door hen te 

begeleiden of als voorbeeld te dienen. Ook kunt u 

zich ten doel stellen om (toch) nog beter te worden 

in een competentie. U kunt ernaar streven om het 

gedrag altijd te laten zien. Of om alle aspecten van 

de competentie in elke situatie te leren beheersen.

 Heeft u juist veel competenties in de kwadranten 

Vasthouden en/ of Bewaken?

- Benut dan zo veel mogelijk uw sterke gedrag van 

de competenties in kwadrant Vasthouden. Wel kan 

het zo zijn dat u de competenties door ervaring in 

een bepaalde werkcontext heeft leren beheersen. 

In een nieuwe of veranderende werkcontext kan 

het meer moeite kosten om dit gedrag te laten zien 

of uit te breiden.

- Verder ligt bij competenties in het kwadrant 

Bewaken een ontwikkelbehoefte. Maar deze 

ontwikkeling zal in verhouding veel energie kosten. 

Maak een afweging: wilt u deze inspanning doen 

of wilt u uw energie richten op het versterken van 

andere competenties?

Wilt u wel enkele competenties uit Bewaken (of 

Vasthouden) ontwikkelen? Kies dan competenties 

die het meest rechtsboven in het kwadrant staan. 

Hiervoor heeft u het meeste talent en vertoont u het 

gedrag al het meest vaak.

Scherp aan en toets

Bekijk het onderdeel Specifiek gedrag per strategie. 

Welk specifieke gedrag wordt genoemd? En hoe 

hangt dit samen met de competenties waarop u 
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Actiewijzer: versnel uw ontwikkeling

zich wilt richten? Noteer de onderwerpen die uit het 

specifieke gedrag naar voren komen.

Vat samen wat uw belangrijkste ontwikkeldoelen 

en -acties zijn. Toets dit nu aan de adviezen van 

anderen. Komen hun opmerkingen overeen met 

uw plannen? Of wilt u andere accenten leggen, op 

basis van deze adviezen?

Scherp uw plannen waar nodig verder aan. En 

maak vervolgens concreet welke activiteiten u gaat 

ondernemen. Leg deze vast in een ontwikkelplan. 

Betrek hierbij relevante andere personen. Bekijk 

ook de ontwikkeltips in uw My PICompany portal.
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