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Outputoriëntatie

Procesoriëntatie

Dirk denkt in praktische oplossingen om problemen aan te pakken. Hij is minder
r
gericht op efficiënt en gestructureerd werken.
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Dirk is van nature kritisch op de juistheid van informatie. Weet problemen te
l i s t doorgronden en juiste conclusies te trekken op basis van harde feiten. Hij
voelt van nature aan waar de regelgrenzen liggen en zal dezen niet
snel overtreden.
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Dirk is gericht op het bieden van nieuwe mogelijkheden en
oorspronkelijke oplossingen. Hij heeft een beweeglijke
geest en is snel enthousiast voor veranderingen. Tijdens de
uitvoering van het werk is hij minder gericht op externe
mogelijkheden en het commerciële spel om die kansen te
benutten.
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In de uitoefening van het werk zoekt hij niet per definitie de
samenwerking met anderen op. In de uitvoering van de
werkzaamheden houdt hij zich minder bezig met het
ontwikkelen van de koers en visie voor de toekomst.
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Procesoriëntatie

Intuitief aanvoelen of informatie juist is Kritische instelling Gevoel voor risico's Informatie verwerken
Accuratesse Beoordelend denken Vragen stellen om probleem te doorgronden Afspraken nakomen Voorzichtig

Mensoriëntatie

Respectvol Leerbereid Motiveren

Omgevingsoriëntatie Oorspronkelijk denken Onafhankelijkheid Verbeeldingskracht Initiatiefrijk Inspireren Omgevingsgericht
Signaalgevoelig

Competenties
Proactiviteit
De mate waarin Dirk proactief en tijdig in actie komt om het resultaat te waarborgen en initiatief
toont om in te spelen op de omgeving.
Daadkrachtig acteren voordat de omstandigheden daartoe dwingen.
Dirk heeft doorgaans een daadkrachtige en proactieve houding. Denkt in oplossingen, weet wat er in de omgeving speelt
en grijpt in voordat het beoogde resultaat in gevaar dreigt te komen.

Resultaatgericht
De mate waarin Dirk zorgt voor concrete resultaten en de realisatie van het gestelde doel.
Het opzetten en prioriteren van gerichte acties zodat binnen gestelde tijd beoogd resultaat wordt bereikt.
Dirk houdt het doel scherp voor ogen en bedenkt concrete acties om de vaart erin te houden. Stelt prioriteiten, regelt
zaken direct en gaat door tot het beoogde resultaat is bereikt.

Plannen en organiseren
De mate waarin Dirk effectief doelen en prioriteiten bepaalt.
Stelt planningen op, voorziet mogelijke knelpunten en geeft gestructureerd uitvoering aan de opdracht.
Dirk herkent urgente kwesties, pakt deze direct op en neemt gemakkelijk beslissingen in de aanpak van het werk. Deze
aanpak is echter niet altijd efficiënt en gestructureerd.

Kwaliteitsgericht
De mate waarin Dirk hoge eisen stelt aan de kwaliteit van het eigen en andermans werk.
Extra aandacht besteden aan punten die kritisch zijn voor de kwaliteit en de mate waarin gestreefd wordt naar een
consistente en zorgvuldige manier van werken.
Dirk hanteert van nature een hoge kwaliteitsstandaard. Gaat doorgaans accuraat te werk en waakt tevens over de
kwaliteit van het werk van anderen, evenals over de gemaakte afspraken omtrent de manier van werken.

Probleemanalyse
De mate waarin Dirk gericht is op het doorgronden van problemen en inzicht in de materie wil
verkrijgen.
Informatie verzamelen en verwerken, kritische vragen stellen en op basis van feiten een juiste conclusie trekken.
Dirk is van nature kritisch op de inhoud, verzamelt informatie en vraagt door om zo tot een juist oordeel en weloverwogen
beslissing te komen.

Voortgangsbewaking
De mate waarin Dirk procedures volgt of structuur aanbrengt om de voortgang van taken of
activiteiten van zichzelf en van anderen te bewaken.
Houdt de vinger aan de pols en grijpt in indien nodig om het beoogde doel te bereiken.
Dirk zorgt voor inzicht in de status van het proces, controleert op een foutloze en gewenste gang van zaken en trekt aan
de bel bij afwijkingen.

Klantgericht
De mate waarin Dirk aandacht heeft voor de klant, anticipeert op de wens en behoefte en zich
hulpvaardig opstelt.
De klant centraal stellen, oprechte interesse tonen en gerichte vragen stellen teneinde goed van dienst te kunnen zijn.
Een klantgerichte houding en bijbehorende gedragingen vallen niet binnen het voorkeursgedrag van Dirk.

Samenwerken
De mate waarin Dirk gericht is op samenwerken en het nastreven van harmonieuze
samenwerkingsrelaties.
Zich coöperatief opstellen zodat het team een gemeenschappelijk doel realiseert.
Dirk is primair niet gericht op harmonieuze samenwerkingsrelaties, maar werkt samen op functionele basis.

Communicatief
De mate waarin Dirk concreet, duidelijk en open communiceert zodat gesprekken effectief verlopen.
De gesprekspartner serieus nemen, gericht vragen stellen en zaken to-the-point en in het juiste perspectief verwoorden.
Concreet, duidelijk en open communiceren en een actieve luisterstijl hanteren valt niet in het voorkeursgedrag van Dirk.

Aanpassingsvermogen
De mate waarin Dirk zich gemakkelijk kan aanpassen aan nieuwe situaties en zich wendbaar
opstelt.
Openstaan voor veranderingen en nieuwe ideeën, de aanpak wijzigen en zich ter plekke aanpassen indien nodig.
Dirk is geen voorloper bij veranderende omstandigheden en kan zich lastig aanpassen aan nieuwe situaties.

Commerciële daadkracht
De mate waarin Dirk kansen ziet en deze direct weet te benutten.
Signalen oppikken, de mogelijkheden verkennen en op het juiste moment een voorstel doen zodat de deal gesloten kan
worden.
Kansen zien en direct benutten valt niet binnen het voorkeursgedrag van Dirk.

Vernieuwingsgericht
De mate waarin Dirk vernieuwingsmogelijkheden ziet, met nieuwe ideeën/oplossingen komt en hier
zelf ook op durft te acteren.
Zelf initiatief tonen, inspireren van anderen om mee te denken om de ontwikkelingen op gang te krijgen.
Dirk voelt van nature aan waar mogelijkheden voor vernieuwing liggen en komt met nieuwe ideeën. Toont enthousiasme
en lef om een nieuw initiatief op te starten.

Functiegebieden
Account/Relatiemanagement
De mate waarin Dirk past in een functie waarin Accountmanagement een dominante rol speelt.
Netwerken, relatiemanagement; inspelen op klantbehoefte en zaken voor klant regelen.

Beleidsontwikkeling en Innovatie
De mate waarin Dirk past in een functie waarin het ontwikkelen van een toekomstperspectief en
vernieuwing een dominante rol speelt.
Met een koers en richtinggevoel een visie kunnen ontwikkelen voor de toekomst waarbij verandering en/of innovatie een
rol kan spelen.

Projectmanagement
De mate waarin Dirk past in een functie waarin Projectmanagement een dominante rol speelt.
Op efficiënte wijze uitvoeren van opdrachten en/of projecten met een kop en een staart, waarin op korte termijn
resultaten en doelen moeten worden behaald.

Operationeel uitvoerend
De mate waarin Dirk past in een operationeel uitvoerende functie.
Backoffice functies waarin uitvoerend (administratief) werk moet worden verricht binnen gestelde tijdslimieten,
afspraken en procedures.

Coaching en Training
De mate waarin Dirk past in een functie waarin coaching en training een dominante rol speelt.
De ander op harmonieuze en waardevrije wijze perspectief bieden en motiveren en sturen in de gewenste richting.

Leidinggevende/Management
De mate waarin Dirk past in een functie waarin Management een dominante rol speelt.
Denk hierbij aan leiding geven, het coachen & ontwikkelen van medewerkers, formuleren van doelstellingen, organiseren
& plannen, zaken coördineren of delegeren.

Hospitality
De mate waarin Dirk past in een functie waarin "gastheerschap", klantvriendelijkheid en service een
dominante rol speelt.
Oprecht geïnteresseerd zijn in de ander, beschikbaar zijn, vertrouwen wekken en zich dienstverlenend opstellen.

Procesbewaking, inzicht en controle
De mate waarin Dirk past in een functie waarin controle op inhoud en procesbewaking een
dominante rol speelt.
Denk hierbij aan kwaliteitsbewaking, finance, juridisch, en/of ict getinte functies (afhankelijk van kennis en opleiding).

Bouw
De mate waarin Dirk past in de branche Bouw.
Bouw management: Supervisor, Calculator, Bouwkundig tekenaar, Opzichter, Hoofduitvoerder, Aannemer
Bouw middenkader: Planner, Werkvoorbereider, Veiligheidskundige, Ploegbaas
Bouw uitvoerend: Houtbewerker, Schilder, Stukadoor, Timmerman, Constructeur, Grondwerker, Servicemonteur,
Metselaar, Dakdekker, Straatmaker, Sloper

Facilitaire dienst
De mate waarin Dirk past in de branche Facilitaire dienst.
Facilitair management: Facilitair manager
Facilitair middenkader: Objectleider, Gebouwbeheerder, Technisch medewerker facilitaire dienst, Assistent
facilitaire zaken, Kwaliteitsinspecteur
Facilitair uitvoerend: Schoonmaker, Facilitair medewerker, Verhuizer, Onderhoudsmedewerker, Conciërge,
Medewekerker wasserette

Transport & Logistiek
De mate waarin Dirk past in de branche Transport & Logistiek.
Logistiek
Logistiek
Logistiek
Logistiek

management: Logistiek Manager, Transport Manager, Supply Chain Manager
middenkader: Planner, Transportcoördinator, Teamleider logistiek
rijdend: Chauffeur, Heftruckchauffeur, Reachtruck chauffeur
uitvoerend: Logistiek medewerker, Magazijn medewerker, Orderpicker

ICT & Techniek
De mate waarin Dirk past in de branches ICT & Techniek.
Techniek/ICT management: Manager technische dienst, Productiemanager, Proces engineer, Shiftmanager
Techniek/ICT middenkader: Tekenaar, Engineer, ICT Programmeur, Systeembeheerder, Werkvoorbereider,
Calculator
Techniek/ICT uitvoerend: CNC draaier/frezer, CNC Operator, Constructiebankwerker, Lasser, Machineoperator,
Montagemedewerker, Process operator, Elektromonteur, Mechanisch monteur, Allround medewerker metaal

Zorg
De mate waarin Dirk past in de branche Zorg.
Zorg management: Chirurg, Dokter, Huisarts, Zorgmanager
Zorg middenkader: Doktersassistent, Praktijkondersteuner, Medisch adviseur, Begeleider Pleegzorg, Teammanager
Zorg uitvoerend: Verpleegkundige, Thuishulp, Zorgassistent, Helpende, Jeugdhulpverlener, Kraamverzorger

Onderwijs & Training
De mate waarin Dirk past in de branche Onderwijs & Training.
Onderwijs management: Directeur scholengemeenschap, Filosoof, Decaan
Onderwijs middenkader: Docent, Jobcoach, Opleidingsadviseur, Intern begeleider, Taalcoach
Onderwijs uitvoerend: Onderwijsassistent, Sportinstructeur, Trainer, Examinator, Rij-instructeur, Conciërge

Horeca & Hospitality
De mate waarin Dirk past in de branche Horeca & Hospitality.
Horeca & Hospitality management: Manager Horeca, Bedrijfsleider, Hospitality manager
Horeca & Hospitality middenkader: Kok, Keurmeester van Waren, Sommelier
Horeca & Hospitality uitvoerend: Ober, Hostess, Bedienend medewerker, Keukenhulp, Housekeeping,
Cateringmedewerker, Barista, Servicemedewerker, Portier, Garderobe medewerker

Samenvatting werkgedrag van Dirk
Omwille van de voortgang heeft hij snel een praktische oplossing voorhanden in termen van wat te moeten doen om een probleem op te lossen. Hij legt
voor zichzelf de lat hoog en wil graag goed werk afleveren. Dirk reageert op signalen die om actie vragen. Hij kan, indien nodig, praktische zaken snel en
tot in detail regelen. Hij werkt systematisch en gestructureerd aan de uitvoering van een opdracht. Hij weet wat prioriteit heeft en wat niet; werkt bij
voorkeur aan die zaken die het meest opleveren of door omstandigheden de voorrang verdienen zodat de voortgang niet in het geding komt.
Intuïtief voelt Dirk of zaken kloppen of niet; of een redenering juist is en of een argumentatie klopt. Hij heeft de neiging permanent alert te zijn op de
juistheid van argumenten, informatie en conclusies. Als zaken niet juist zijn zal hij deze aan de orde stellen. Dirk gaat niet over één nacht ijs en loopt bij
voorkeur geen vermijdbare risico's. Hij weet vragen te stellen om problemen te doorgronden en te begrijpen wat er speelt. Hij wil graag weten hoe de
vork in de steel zit en verzamelt en verwerkt daartoe relevante informatie. Hij is erop gericht de werkzaamheden en activiteiten zo foutloos mogelijk uit
te voeren en werkt netjes en accuraat. Dirk voelt binnen een specifieke omgeving feilloos aan waar de grens ligt van wat hoort en niet hoort, wat kan en
niet kan en hoever hij kan gaan. Hij gedraagt zich conform de gemaakte afspraken. Om er zorg voor te dragen dat werkzaamheden conform afspraak en
verwachtingen plaatsvinden, doseert Dirk zijn acties zorgvuldig waarbij rekening wordt gehouden met wat gevoelig ligt.
Hij laat anderen in hun waarde en gaat respectvol met hen om. Hij krijgt mensen mee met een idee of verandering waarin hij gelooft; weet hen te
sturen. Vraagt naar feedback op eigen manier van doen om hiervan te leren en om het zo nodig in de toekomst anders te doen.
Bij mogelijke problemen kan hij met een creatieve bijdrage komen. Hij laat zich primair leiden door eigen inzichten en overtuigingen, los van wat de
omgeving hiervan vindt. Kan een onafhankelijk standpunt innemen. Hij kan zich makkelijk een voorstelling maken bij wat anderen zeggen; “Hij ziet het
voor zich.” waardoor hij iets toevoegt aan het proces. Hij neemt graag het initiatief om nieuwe projecten en activiteiten op te starten. Hij heeft een
aanstekelijke geestdrift en weet met dit enthousiasme mensen mee te krijgen. Is gericht op wat er in de omgeving gebeurt; pikt signalen, trends en
ontwikkelingen op en weet daar zijn voordeel mee te doen. Hij is gevoelig voor uitingen van de ander en datgene wat hij/zij daar mee bedoelt en
reageert op deze signalen.
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