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Werkboek

In 5 stappen  
meer impact 

maken op jouw team



Wat goed dat je meer impact op je team wilt maken. De komende week ga je aan de slag om dit in 5 stappen te 
bereiken. Een sterke leider kent in de eerste plaats zichzelf van binnen en van buiten. Vandaar dat je in deze training 
ook echt stil gaat staan bij jezelf. Wat zijn jouw voorkeuren? Waarom kies je voor bepaalde benaderingswijzen en 
welke invloed heeft dit op jouw omgeving? Door jezelf goed te kennen, weet je ook wie je het beste kunt zijn in 
bepaalde situaties.

In de 5 stappen zal je je gaan realiseren dat:

• Iedereen kijkt vanuit zijn of haar eigen perspectief naar de dingen die gebeuren.

• Dit verschillende perspectief ervoor zorgt dat iedereen dezelfde zaken anders benaderd.

• Je inzicht hebt verkregen in jouw eigen voorkeuren, en dus ook jouw perspectief.

• Je leert hoe je deze uitgangspunten kan herkennen. Hierdoor zal je deze ook van anderen herkennen.

• Je leert hoe jij jouw gesprekken en gedrag hierop kan aanpassen, zodat jij jouw gesprekken succesvoller  

 voert en dus meer impact zal maken.

De training bestaat uit 6 korte video’s en een werkboek met een aantal korte opdrachten. Het is verstandig om elke 
dag een van de stappen door te nemen en de opdrachten te maken. Zo kan je de informatie goed in je opnemen en 
haal je het meeste uit de training.

Kijk nu eerst de video: Ik wil meer impact maken op mijn team, een introductie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is dit hoog?      Of is dit pas hoog?
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Introductie
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Extravert:  
Dit aspect gaat over het genieten van het samenwerken met andere mensen. Mensen die hoog scoren op dit aspect, 
hebben geen moeite nieuwe mensen te benaderen en hun gedachten en ideeën aan hen te vertellen. Als ze ergens 
over nadenken, uiten ze graag hun mening en weten ze dat naar hun mening wordt geluisterd. Mensen die hoog 
scoren op dit aspect genieten van het voeren van nieuwe gesprekken, gewoon om te zien waartoe ze kunnen leiden. 
Ze kunnen sentimenteel zijn, in die zin dat als ze blij zijn iedereen dat zal opmerken en ze tonen vaak openlijk hun 
gevoelens. Ze kunnen gezien worden als gangmakers, die enthousiasme uitstralen en altijd zelfverzekerd genoeg zijn 
om zich uit te spreken in een groep.

Eigenschappen behorend bij Extravert Hoe anderen dit kunnen ervaren

Sociaal Niet alleen kunnen zijn

Extravert Overheersend

Sturend Autoritair

Introvert:  
Mensen die hoog scoren op dit aspect worden waarschijnlijk gezien als mensen die graag op zichzelf zijn, evenwichtig 
zijn en gevoelens liever verborgen houden. Hierdoor lijken ze rustig en serieus. Zij zullen eerst nadenken voordat ze 
hun mening uiten of actie ondernemen, vooral als ze in een groep zijn. Ze zijn vastberaden, pakken het werk serieus 
aan en beheersen elk vertoon van opwinding. Ze leveren goede resultaten wanneer ze zelfstandig kunnen werken, 
omdat ze vaak niet de kans krijgen om zich uit te spreken in een groep. Het zijn luisteraars die rekening houden met 
ideeën en input van anderen voordat ze hun eigen mening geven.

Eigenschappen behorend bij Introvert Hoe anderen dit kunnen ervaren

Observerend Koel

Ingetogen Teruggetrokken en afwezig

Persoonlijk Passief

Kijk nu eerst de video ‘Wat geeft je energie en wat kost energie?’ 
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Stap 1  Wat geeft je energie en wat kost energie?
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Oefening bij de aspecten Extravert en Introvert
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Beantwoord de volgende vragen. Als jouw antwoord ja is, zet dan een kruisje op de horizontale lijn naar rechts, 
richting extravert. Is jouw antwoord nee, dan doe je niets.

1. Leg je gemakkelijk contact met vreemden en ga je het gesprek aan?
2. Begin je vaak met praten, zonder dat je weet wat het einde van de zin is?
3. Heb je de neiging het gesprek over te nemen?
4. Praat je liever met mensen, dan dat je zaken op papier zet?

Doe vervolgens hetzelfde voor de introverte kant, met onderstaande vragen. Zet nu een kruisje op de horizontale as 
naar links richting introvert.

1. Ben je een goede luisteraar?
2. Neem je de tijd om goed na te denken wat je wilt zeggen, voor je in de groep het woord neemt?
3. Communiceer je liever via papier, dan mondeling?
4. Heb je de reputatie meestal serieus over te komen?

Je weet nu ongeveer waar jouw voorkeur ligt en hoe dit eruit ziet qua gedrag. In stap 5 staan we stil bij hoe je dit 
herkent bij anderen en wat je hiermee kan doen.

Beginpunt



Inspiratie gedreven:  
Dit aspect is aanwezig bij mensen die flexibel zijn en die dingen laten ontstaan. Ze laten het werktempo op natuurlijke 
wijze ontwikkelen totdat een einddoel duidelijk is. Ze vinden het leuk om de richting te laten bepalen vanuit een 
evoluerende situatie. Ze zijn makkelijk in de omgang en zijn in staat om flexibel om te gaan met processen. Zij 
gebruiken hun buikgevoel om snelle keuzes te maken, daarbij de druk van naderende deadlines gebruikend om in 
actie te komen. Ze nemen risico’s door regels en tradities niet zo nauw te nemen, met het oog op het bereiken van 
iets unieks.

Eigenschappen Hoe anderen dit kunnen ervaren

Flexibel Stuurloos

Ongedwongen Chaotisch

Spontaan Impulsief

Discipline gedreven:  
Dit aspect is duidelijk aanwezig in mensen die gebruik maken van zelfdiscipline en die precisie en punctualiteit 
laten zien. Ze hebben de neiging om vroeg te starten met werken en last-minute deadlines te vermijden. Ze nemen 
tijdsbeheer serieus (zowel hun eigen tijd als die van anderen). Ze denken zorgvuldig na alvorens actie te ondernemen 
en nemen hun verplichtingen serieus. Ze zijn zeer consistent in het toepassen van hun arbeidsethos. Ze vinden het 
prettig om duidelijke, schriftelijke doelstellingen vast te stellen en doelgericht te werken aan de doelen die ze zich 
hebben gesteld. Ze zijn zeer georganiseerd en methodisch, genietend van het inplannen en inroosteren van wat er 
moet worden afgerond. Zij geven de voorkeur om te werken in een geordende en gestructureerde omgeving.

Eigenschappen Hoe anderen dit kunnen ervaren

Doelbewust Gefixeerd op doel

Gestructureerd Rigide planner

Betrouwbaar Aarzelend

Kijk nu eerst de video ‘Wat brengt je in beweging, wat is je drijfveer?’ 
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Stap 2  Wat brengt je in beweging, wat is je drijfveer?
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Oefening bij de aspecten Inspiratiegedreven en Disciplinegedreven

Bravery
at Work

Beantwoord de volgende vragen. Als jouw antwoord ja is, zet dan een kruisje op de vertikale lijn naar boven richting 
inspiratie gedreven. Is jouw antwoord nee, dan doe je niets.

1. Laat jij je doelstellingen gaandeweg vorm krijgen?
2. Zou jij jezelf omschrijven als iemand die niet hecht aan formaliteiten?
3. Ben jij zo flexibel, dat je je niet altijd houdt aan bestaande procedures?
4. Verlies jij, in je enthousiasme, nog wel eens het oorspronkelijke doel uit het oog?

Doe vervolgens hetzelfde voor de discipline gedreven kant, met onderstaande vragen. Zet nu een kruisje op de 
vertikale as naar beneden richting discipline gedreven.

1. Ben jij iemand die al je afspraken nakomt?
2. Bepaal jij altijd heldere doelen voor jezelf of je projecten?
3. Werk je graag in een gestructureerde omgeving?
4. Besteed je veel tijd aan het organiseren en plannen van je werkzaamheden?

Ook nu weet je ongeveer waar jouw voorkeur ligt en wat hoe dit eruit ziet qua gedrag. In stap 5 nemen we ook deze 
punten weer mee.
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Associatieve focus:  
Dit aspect gaat over creativiteit, kijkend naar dingen op een unieke manier. Mensen, die hier hoog op scoren, zijn vaak 
visionairs. Ze kijken verder dan de werkelijkheid van ‘wat is’ richting ‘wat zou kunnen zijn’. Ze willen verbeteringen 
aanbrengen en de huidige stand van zaken opschudden. Deze personen zullen opkomen voor hun ideeën, zelf als dat 
de introductie van dramatisch grote veranderingen betekent. Bovendien zijn ze niet bang om zich te uiten, zelfs als 
anderen hun ideeën als vreemd of raar beschouwen. 

Eigenschappen Hoe anderen dit kunnen ervaren

Conceptueel Onrealistisch

Vindingrijk Fantast

Baanbrekend Overdreven veranderingsgericht

Nuchtere focus:  
Dit aspect gaat over het hebben van een stevige grip op de werkelijkheid en weten hoe je projecten beheersbaar 
maakt. Mensen die hoog scoren op dit aspect, delen projecten op in kleinere stukken en concentreren zich op de 
details. Deze aandacht voor details maakt hen zeer vaardig in het produceren van consistent en nauwkeurig werk. 
Zij beoordelen de dingen in het licht van hun ervaring, de voorkeur gevend aan benaderingen die voor hen in het 
verleden hebben gewerkt. Ze kunnen heel evenwichtig en voorzichtig zijn bij het accepteren van initiatieven tot 
verandering en zullen waarschijnlijk de reputatie hebben traditioneel te zijn in hun methodes.

Eigenschappen Hoe anderen dit kunnen ervaren

Praktisch Kortzichtig

Feitelijk Verdrinken in details

Behoedzaam Weerstand tegen verandering

Kijk nu eerst naar de video: ‘Hoe kijk je naar de wereld en haal je je informatie op?’ 
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Stap 3  Hoe kijk je naar de wereld en haal je je informatie op?
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Oefening bij de aspecten Associatieve focus en Nuchtere focus
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Beantwoord de volgende vragen. Als jouw antwoord ja is, zet dan een kruisje op de diagonale lijn richting 
associatieve focus. Is jouw antwoord nee, dan doe je niets.

1. Heb jij veel creatieve ideeën?
2. Kijk jij verder dan de gegeven situatie en zie je snel trends en patronen?
3. Ga je ongedwongen met je tijd om en plan je weinig in?
4. Besteed je wel eens te veel tijd aan je sociale contacten?

Doe vervolgens hetzelfde voor het nuchtere focus aspect, met onderstaande vragen. Zet nu een kruisje op de 
diagonale lijn richting nuchtere focus.

1. Is gezond verstand gebruiken een van jouw kwaliteiten?
2. Voer jij je taken over het algemeen met grote zorgvuldigheid uit?
3. Kun jij goed overweg met gedetailleerde taken?
4. Houd jij de zaken graag simpel en niet onnodig ingewikkeld?

Jouw voorkeur op dit aspect is bekend. De opgedane kennis nemen we ook nu weer mee naar stap 5.



Resultaatgericht:  
Dit kan van toepassing zijn op mensen die objectief en rationeel zijn, zichzelf als succesvol beschouwen en met plezier 
ernaar streven collega’s te overtreffen. Wanneer zij worden geconfronteerd met een uitdaging, nemen zij de logische 
route en kiezen voor een directe vorm van communicatie die zeer ’to the point’ is. Ze zijn niet bang voor een conflict 
en kunnen harde onderhandelaars zijn. Ze zijn goed in het beargumenteren van hun standpunt om zo hun mening 
te delen. Wanneer anderen met hen communiceren, zullen ze hun weloverwogen ideeën waarderen. Ze hebben een 
hekel aan geklets. 

Eigenschappen Hoe anderen dit kunnen ervaren

Resoluut Twistziek

Competitief Meedogenloos

Logisch Drammerig

Mensgericht:  
Dit aspect is zichtbaar bij mensen die bereid zijn om hun standpunt aan te passen, om zo anderen tegemoet 
te komen. Ze zijn niet al te uitgesproken en vermijden mogelijkheden om negatieve feedback te uiten. Ze zijn 
betrouwbaar en vertrouwen anderen graag. Zij streven naar harmonie en goedkeuring van anderen (ze kunnen 
bekend staan als ‘vredestichters’). Zij geven erkenning aan anderen in een team en stellen hun bijdragen op prijs. 
Zij waarderen ideeën van andere mensen, maar kunnen zich bescheiden en ongemakkelijk voelen wanneer ze zelf 
geprezen worden. Zij zien gemakkelijk de wereld vanuit het perspectief van andere mensen, waardoor ze attent en 
hoffelijk overkomen.

Eigenschappen Hoe anderen dit kunnen ervaren

Bemiddelend Berustend

Cooperatief Overmatig consensusgericht

Empatisch Uitgeblust

Bekijk nu eerst de video ‘Hoe neem jij beslissingen?’ 
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Stap 4   Hoe neem jij beslissingen?
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Oefening bij de aspecten Resultaatgericht en Mensgericht
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Beantwoord de volgende vragen. Als jouw antwoord ja is, zet dan een kruisje op de diagonale lijn richting 
resultaatgericht. Is jouw antwoord nee, dan doe je niets. 

1. Wil je graag issues openlijk bespreken?
2. Vind je het prettig om direct en to the point te zijn?
3. Kan jij je standpunten resoluut verdedigen, vanuit de logica van een situatie?
4. Ben je een taaie onderhandelaar?

Doe vervolgens hetzelfde voor de mensgerichte kant, met onderstaande vragen. Zet nu een kruisje op de diagonale 
lijn richting mensgericht..

1. Sta je bekend als iemand die meevoelt en vriendelijk is?
2. Ben je van nature geneigd om conflicten te vermijden?
3. Hou je ervan om je met empathie aan anderen te verbinden?
4. Hou je ervan anderen te ondersteunen?

Jouw voorkeur op alle aspecten is nu bekend en dat betekent dat je jouw voorkeursmandala kan tekenen.  
Ga daarvoor naar de volgende pagina.
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Voorkeursmandala
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Jouw voorkeur op alle aspecten is nu bekend en dat betekent dat je jouw voorkeursmandala kan tekenen. Dit doe je 
als volgt:
• Neem jouw scores uit de vorige opdrachten over in onderstaand model. Elk kruisje op een as telt voor 25%. Heb 

je 1 kruisje, dan zet je een punt bij 25%, heb je er 3, dan zet je de punt bij 75%.
• Teken daarna een mandala, om alle punten heen. Jouw voorkeursmandala ziet er dan ongeveer uit zoals in het 

voorbeeld. 

Voorbeeldmandala

Je weet nu op welke punten je kan letten om deze voorkeur te herkennen. In de volgende stap gaan we hier verder 
op in.



Gedragsvoorkeur Beste manier om impact te maken

Extravert Communiceer mondeling en in een informele zetting. Geef erkenning voor 
wat diegene heeft gedaan, dit heeft deze persoon nodig.

Deze persoon werkt graag in groepsverband en neemt graag de leiding in 
de groep. Zij betrekken ook vaak anderen in hun projecten. Laat dit gewoon 
gebeuren, zo komen zij tot het beste resultaat.

Realiseer je ook dat hij of zij enthousiast is en energie haalt uit interacties 
met anderen. In nieuwe sociale situaties voelt deze persoon zich op zijn of 
haar gemak.

Introvert Communiceer persoonlijk met deze persoon, bij voorkeur ��n op ��n. Stuur 
van tevoren de onderwerpen door waar je over wilt spreken, zo kan de ander 
zich voorbereiden en bereik je meer in het gesprek. Neem in het gesprek 
de tijd om te luisteren en dwing ze niet om een mening te geven als ze daar 
niet klaar voor zijn.

Realiseer je dat deze persoon zijn of haar emoties in bedwang houdt, die zal 
je dus niet makkelijk zien. Zij hebben een serieuze instelling en verwachten 
dit ook van anderen.

Inspiratie gedreven Zorg voor een informele en relaxte werksfeer. Probeer niet te veel vast 
te houden aan één gespreksonderwerp. Van nature wisselt deze persoon 
tussen verschillende onderwerpen in een gesprek. Strakke kaders en 
procedures werken averechts. Net als het stellen van concrete doelen, deze 
krijgen mettertijd vorm.

Realiseer je dat deze persoon snel beslissingen neemt en af gaat op zijn 
of haar buikgevoel. Deze persoon weet altijd wel een manier te vinden 
om nieuwe werkwijzen te introduceren en laat zich niet tegenhouden door 
regels en procedures.

Discipline gedreven Houd je aan je woord en maak waar wat je belooft. Beloof geen dingen, die 
je niet waar kan maken. Onderling vertrouwen is erg belangrijk, besteed hier 
dus aandacht aan.

Zorg voor een goede planning en duidelijke doelstellingen.

Realiseer je dat deze persoon zijn of haar zaken goed op orde heeft en vol 
toewijding werkt aan zaken. Dit verwachten ze ook van anderen.

Bekijk daarvoor de video ‘Impact maken op jouw team’.

12.

Stap 5 
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Jouw eigen voorkeur is bekend, maar hoe zorgt dit ervoor dat je meer impact kan maken op jouw team?



Associatieve focus Betrek deze persoon bij toekomstplannen en het creatieve proces. Deze 
persoon is een bron van nieuwe en creatieve ideeën. Wees positief en 
communiceer op een enthousiaste en energieke manier.

Realiseer je dat deze persoon open staat voor verandering en bereid is 
tradities aan te vechten. Deze persoon kan goed overweg met complexe en 
onduidelijke situaties.

Nuchtere focus Richt je op feiten en details en gebruik opgedane ervaring uit het 
verleden in je communicatie met deze persoon. Geef de ander ruimte om 
aantekeningen te maken. Wees helder in je communicatie en kies voor een 
formele aanpak van zaken.

Realiseer je dat deze persoon weerstand kan hebben tegen verandering. 
Deze persoon gebruikt zijn of haar gezond verstand en staat met beide 
benen op de grond. Deze persoon zal dan ook niet te snel te veel werk op 
zich nemen.

Resultaatgericht Communiceer op een directe manier, hou het kort en helder. Deze persoon 
is rationeel en niet bang voor conflict. In discussies houdt hij of zij zich goed 
staande. Wees dus bereid om bij je eigen standpunt te blijven staan en zorg 
voor een logische onderbouwing. Volg een beslissing snel op door direct 
actie te ondernemen.

Realiseer je dat deze persoon het uiterste van zichzelf en van anderen vergt. 
Hij of zij is gefocust en toegewijd en verwacht dit ook van anderen. Deze 
persoon kan anderen prikkelen door controversiële onderwerpen aan te 
snijden.

Mensgericht Besteed aandacht aan de persoon, voordat je de zakelijke kant van het 
gesprek benadert. Eensgezindheid is belangrijk voor deze persoon, net als 
de mens in het team. Binnen de samenwerking streeft deze persoon eenheid 
en consensus na. Conflict zal deze persoon vermijden.

Realiseer je dat deze persoon inhaakt op de onderwerpen van anderen en 
zo zijn of haar eigen mening zou kunnen aanpassen. Deze persoon luistert 
en toont belangstelling en verwacht dit ook terug.
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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