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Inleiding
Dit Insights Discovery profiel is gebaseerd op Frank Voorbeeld's antwoorden op de Insights 
Vragenlijst, die op 7-5-2003 werd ingevuld. 
De oorsprong van persoonlijkheidstheorie kan worden teruggeleid tot de vijfde eeuw voor 
Christus, toen Hippocrates vier afzonderlijke energieën identificeerde die hij bij  verschillende 
mensen aantrof. Het Insights Systeem is gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel dat als eerste 
werd geïdentificeerd door Carl Gustav Jung. Dit model werd in 1921 gepubliceerd in zijn werk 
"Psychologische Types" en werd verder ontwikkeld in latere geschriften. Sindsdien wordt 
Jung's werk over persoonlijkheid en persoonlijkheidsvoorkeuren aangewend als grondwerk in 
het begrijpen van persoonlijkheid. Tot op de dag van vandaag is het een belangrijk raamwerk 
voor studie door duizenden onderzoekers.
Dit Insights Discovery profiel, dat  gebaseerd is op Jung's typologie, biedt een raamwerk voor 
zelfkennis en ontwikkeling. Onderzoek doet vermoeden dat een goede zelfkennis, van zowel 
sterke als zwakke kanten, individuen in staat stelt om effectieve strategieën voor interactie met 
anderen te ontwikkelen, en hun helpen kan om beter te reageren op de wensen en behoeften 
van hun omgeving.
Dit profiel is uniek omdat het opgebouwd is uit een selectie van honderdduizenden uitspraken. 
Het geeft die uitspraken weer, die op basis van uw antwoorden op de Insights Vragenlijst 
betrekking op u kunnen hebben. Verander of verwijder elke uitspraak die niet op u van 
toepassing is. Doe dit echter alleen nadat u met uw collega's en vrienden heeft gecontroleerd 
of de uitspraak niet een "blinde vlek" voor u is.
Gebruik dit profiel pro-actief. Dit betekent, identificeer de sleutelgebieden waar u zich kunt 
ontwikkelen en actie kunt ondernemen. Deel de belangrijke onderdelen van dit profiel met 
vrienden en collega's. Vraag hen om feedback op de gebieden die het meest relevant voor u 
zijn, en ontwikkel een actieplan voor uw persoonlijke en interpersoonlijke groei.
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Overzicht
Deze uitspraken verschaffen een globaal inzicht in Frank's werkstijl. Gebruik dit onderdeel om 
zijn aanpak van activiteiten, relaties en beslissingen beter te kunnen begrijpen.

Persoonlijke Stijl
Frank kan zijn zorg en bezorgdheid jegens anderen gebruiken om op effectieve wijze 
betrokkenheid te garanderen. Hij is doorgaans luchtig en zonnig van aard en omdat hij constant 
pijnlijke ervaringen probeert te vermijden, heeft hij de neiging zijn persoonlijke angsten te 
ontlopen. Frank is optimistisch, positief en leeft voornamelijk in het hier en nu. Zijn sociale 
evenementen zijn frequent en de moeite waard om bij te wonen, vooral als het om speciale 
gelegenheden gaat. Eén van Frank's sterkste kanten is dat hij anderen in hun eigen tempo laat 
werken waarbij hij zich er tegelijkertijd van bewust is dat iedere persoon een unieke bijdrage 
levert.

Hij is op zijn best als hij in zijn werkzaamheden zowel met mensen als taken te maken heeft en 
werk waarbij samenwerking met goede wil bereikt kan worden. Hij is goed in het verlichten 
van de zorgen van anderen. Hij is bereid om bijna alles te proberen, maar zijn werk kan beter 
actief dan theoretisch zijn. Hij wordt door de meeste mensen gezien als een vriendelijke, 
praktisch ingestelde, realistische en nuchtere persoon. Kan meerdere projecten tegelijkertijd 
aan; Frank kan erg genieten van de de sociale aspecten van het werk.

Hij probeert het goede van elke situatie in te zien. Zijn neiging om zich zorgen te maken en 
zich gekwetst te voelen als zijn ideeën stuiten op onverschilligheid of kritiek, kan ertoe leiden 
dat hij zich conflicten en afwijzing persoonlijk aantrekt. Zijn hartelijkheid, medeleven en 
begrip moedigen anderen aan om naar hem toe te komen. Voor hem is het zorgen voor de 
noden van anderen een bevredigende en legitieme manier om aan zijn eigen, diepere behoeften 
te voldoen. Theoretisch werk interesseert hem weinig. Hij moet het gevoel hebben dat hij iets 
doet in plaats van er alleen maar over na te denken.

Frank is teamgericht, grondig, helder en welbespraakt. Ofschoon zijn gevoelens diep zitten, 
kunnen zij afhankelijk van zijn humeur snel veranderen. Frank vertoont een enorme loyaliteit 
naar en voor zijn ondergeschikten. Frank is prettig gezelschap en leuk om mee om te gaan. Hij 
verwelkomt ondersteuning, aanmoediging en sociale interactie, vooral tijdens gespannen 
ontmoetingen waarin hij wellicht zijn energie bewust op meer praktische taken moet richten 
wil hij positieve resultaten kunnen boeken.

Sociaal vaardig, stabiel en onvermoeibaar in zijn pogingen om vrede en welzijn te verspreiden; 
hij zal doorgaans proberen perfecte relaties na te streven. Frank straalt welwillendheid en 
enthousiasme uit. Hij is optimistisch over het leven in het algemeen en  het potentieel van elk 
mens in het bijzonder. Hij geniet van sociale activiteiten, maar houdt ervan om deze goed te 
plannen zodat hij er optimaal profijt van heeft. Hij is optimistisch in zijn zienswijze, maar kan 
nogal impulsieve beslissingen nemen. Hij is doorgaans erg loyaal naar zijn vrienden toe en is 
bereid om zijn eigen behoeften op te offeren voor de behoeften van iemand anders.
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Interactie met Anderen
Omdat hij zich bewust is van de behoeften van anderen en te doen heeft met mensen die 
problemen hebben, is Frank iemand die harmonie kan creëren op de werkplaats. Hij stelt 
harmonieuze menselijke contacten op prijs en functioneert goed in een baan waarin hij met 
mensen te maken heeft. Hij is op zijn best als hij kan samenwerken met mensen die hem de 
ruimte geven zichzelf te zijn. Frank richt zich het liefst op de positieve, harmonieuze en 
opbeurende aspecten van mensen en relaties. Frank is evenwichtig en tolerant en zal 
voortdurend proberen diplomatiek te zijn. Hij blinkt uit in het creëren van harmonieuze 
situaties.

Frank geniet van verschillende bezigheden, samen met een verscheidenheid aan mensen. Het 
geeft hem een kick onverwachte en ongewone dingen te doen. Hij deelt de dingen liever 
mondeling mede, dan dat hij dat schriftelijk doet. Hij zal vol enthousiasme mensen helpen het 
beste uit zichzelf te halen en hij is uitstekend in het leggen van veel contacten. Zijn 
belangrijkste doelstelling is om bij mensen waar hij mee omgaat een gevoel van geluk en 
harmonie te creëren en behouden. Aangezien hij zeer welbespraakt is en een scherp gevoel 
voor humor heeft, is hij vaak de gangmaker van het feest.

Hij stelt kritische opmerkingen over zijn persoonlijke kwaliteiten niet op prijs, aangezien hij 
die opmerkingen opvat als een aanval op zijn integriteit. Hij prefereert een stimulerend leven 
van samenwerking en harmonie Hecht veel waarde aan harmonieuze relaties en het is daarom 
niet verbazingwekkend dat mensen zich tot Frank wenden voor aanmoediging, zorg en 
ondersteuning. Frank is zowel charmant als populair, en is als begiftigd spreker voortdurend 
bezig anderen te enthousiasmeren. Hij zoekt voortdurend naar mogelijkheden om met anderen 
de zaken door te spreken.

Het Nemen van Beslissingen
Frank houdt van plezier en verrassingen en kan in elke situatie met originele en frisse ideeën 
komen, hoewel zijn vrije geest sommige "conservatieve" collega's kan frustreren. Hij ziet het 
bespreken van ideeën met mensenter bevordering van het besluitvormingsproces als een 
doeltreffende strategie op zich. Zijn slogan kan zijn "wie nu leeft, wie nu zorgt " en zijn visie 
op het leven is gebaseerd op het effect van zijn beslissingen op anderen. Bij het nemen van 
beslissingen kan hij er de voorkeur aan geven om zich te verontschuldigen wanneer hij buiten 
zijn boekje gaat, in plaats van dat hij vooraf toestemming vraagt. Hij moet leren om het nemen 
van beslissingen bewust uit te stellen, totdat hij meer informatie heeft ingewonnen. Het kan 
zijn dat hij betere alternatieven over het hoofd heeft gezien.

Wanneer iedereen aan een project zou kunnen deelnemen, dan zal hij ervoor zorgen dat ze dat 
ook doen. Hij kan zich zorgen maken over wat het effect van het besluitvormingsproces en de 
uitkomst ervan kan zijn op anderen. Hij is snel in het nemen van beslissingen en houdt 
rekening met mensen binnen de context van het resultaat van een opdracht. Frank zal 
alternatieve gezichtspunten respecteren en alhoewel hij het met die punten niet eens hoeft te 
zijn, zal hij ze wel in overweging nemen. Zijn zorg voor het welzijn van anderen kan de
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validiteit van zijn beslissingen beïnvloeden.

Frank is bereid om de waarheid over mensen of zaken die belangrijk voor hem zijn, onder ogen 
te zien. Hij is alert op problemen en probeert zelf oplossingen te vinden. Hij is flexibel als het 
gaat om het wijzigen van reeds getrokken conclusies, zolang niemand door de veranderingen 
benadeeld wordt. Hij zal waarschijnlijk die oplossing kiezen waarvoor hij de meeste 
instemming van anderen krijgt. Beslissingen die alleen zijn genomen op basis van logica, vindt 
hij niet erg waardevol. Hij zal meestal keuzes maken die gebaseerd zijn op zijn persoonlijke 
gevoelens. Die gevoelens kunnen net zo belangrijk voor hem zijn als objectieve gegevens.

Persoonlijke Aantekeningen



Insights Discovery 3.0 Frank Voorbeeld Pagina 8

© Copyright 1992-2003 Andrew Lothian, Insights, Dundee, Scotland. All rights reserved.
http://www.insightsworld.com/

Belangrijkste Sterke & Zwakke Kanten
Sterke Kanten
Dit onderdeel identificeert de belangrijkste sterke kanten die Frank met zich mee brengt voor 
een organisatie. Frank heeft ook nog vaardigheden, kwaliteiten en  eigenschappen op andere 
gebieden, maar de hierna volgende uitspraken beschrijven hoogstwaarschijnlijk een aantal van 
de meest fundamentele talenten die hij te bieden heeft.

Frank's sterkste kanten:

Kan uitgelaten, uitbundig en spontaan zijn.

Hij is een optimistisch persoon.

Groot gevoel voor humor en plezier.

Welbespraakt en actief in communicatie.

Geniet ervan om tijd met anderen door te brengen - en om anderen een goed gevoel te 
geven.

Vaak charmant en overtuigend.

Meegaand, vooral als het om mensen gaat.

Uitstekende communicatieve- en presentatievaardigheden.

Flexibele en veelzijdige intermenselijke vaardigheden.

Accepteert openlijk andermans acties.

Persoonlijke Aantekeningen
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Belangrijkste Sterke & Zwakke Kanten
Mogelijke Zwakke Kanten
Jung zei "wijsheid accepteert dat alle dingen twee kanten hebben". Men zegt ook wel eens dat 
elke zwakte eenvoudigweg een overdadig gebruikte sterke kant is. Frank's antwoorden op de 
vragenlijst geven aan dat zijn zwakke kanten wellicht op de volgende gebieden liggen.

Frank's mogelijke zwakke kanten:

Kan zich snel afgewezen of ongelukkig voelen.

Nogal zelfgenoegzaam en praatziek.

Doet vaak liever wat leuk is, in plaats van wat moet.

Kan het werken aan lange termijn opdrachten voor zich uitschuiven

Kan beschouwd worden als te goed van vertrouwen.

Kan de wereld door een roze bril zien.

Wordt ongeduldig van routinematige en herhalende werkzaamheden.

Veel te veel geraakt of beïnvloed door de meningen van anderen.

Raakt gedemotiveerd door routinematige werkzaamheden.

Vindt het praktische niet altijd even leuk.

Persoonlijke Aantekeningen



Insights Discovery 3.0 Frank Voorbeeld Pagina 10

© Copyright 1992-2003 Andrew Lothian, Insights, Dundee, Scotland. All rights reserved.
http://www.insightsworld.com/

Waarde voor het Team
Ieder persoon brengt een unieke combinatie van talenten, eigenschappen en verwachtingen in 
zijn of haar werkomgeving met zich mee. Voeg aan deze lijst andere ervaringen, vaardigheden 
of kwaliteiten toe die Frank met zich meebrengt. Maak de belangrijkste punten op deze lijst 
kenbaar aan andere teamleden.

Frank als een teamlid:

Beschikt over uitstekend ontwikkelde persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden.

Zorgt dat er binnen een team ruimte is voor individueel potentieel en individuele 
bijdragen.

Brengt harmonie tussen strijdende partijen.

Maakt snel en gemakkelijk vrienden.

Zorgt voor inspiratie en transpiratie.

Versterkt zijn gevoel van eigenwaarde door zich met de groep te verbinden en het 
groepsproces te ontwikkelen.

Is sterk op mensen gericht.

Is het hart en de ziel van de groep - vaak het middelpunt van belangstelling.

Laat vindingrijk en aanstekelijk leiderschap zien.

Is gemakkelijk benaderbaar en is bereid om de meningen van anderen te accepteren.

Persoonlijke Aantekeningen
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Communicatie
Effectieve Communicatie
Communicatie kan alleen effectief zijn als het ontvangen en begrepen wordt door de 
ontvanger. Voor iedere persoon geldt dat bepaalde communicatie-strategieën effectiever zijn 
dan anderen. Dit onderdeel identificeert een aantal belangrijke strategieën die zullen leiden tot 
een effectievere communicatie met Frank. 
Probeer vast te stellen welke uitspraken het meest op u van toepassing zijn en stel uw naaste 
collega's hiervan op de hoogte.

Strategieën om te communiceren met Frank:

Erken zijn relationele vermogens.

Vraag naar zijn advies, mening en opvattingen over welzijnsaangelegenheden.

Pas u aan zijn tempo aan, wanneer u iets aan hem presenteert.

Bied mogelijkheden aan om sociale contacten te leggen.

Bewaar de goede verstandhouding in gesprekken - hou conflicten tot een minimum 
beperkt.

Strooi licht met lof, gevlei en complimenten.

Houd u bezig met projecten die in het "hier en nu" spelen.

Houd het gesprek levendig.

Erken zijn prestaties en versterk zijn gevoel van eigenwaarde.

Kijk goed naar zijn lichaamstaal om te bepalen of hij defensief wordt.

Wees duidelijk als het gaat om de details van afronding.

Let op de kern van wat er gezegd wordt.

Persoonlijke Aantekeningen
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Communicatie
Barrières voor Effectieve Communicatie
Bepaalde strategieën zullen minder effectief zijn in uw communicatie met Frank. Hieronder 
staat een aantal zaken vermeld die vermeden dienen te worden. Deze informatie kan gebruikt 
worden om krachtige, effectieve en wederzijds aanvaardbare communicatie-strategieën te 
ontwikkelen.

Wanneer u communiceert met Frank, GA DAN NIET:

Afbrekende kritiek gebruiken of onnodig conflict creëren.

Vergeten om hem persoonlijk erkenning te geven voor goed afgeleverd werk.

Onvoldoende de tijd nemen om met hem te praten.

U laten meeslepen door zijn enthousiasme.

Hem belasten met het lezen van te veel documenten.

Verslaafd zijn aan regels en procedures.

Het verbieden of beperken van "netwerk" mogelijkheden.

Zijn enthousiaste energie temperen met negatieve bijdragen.

Een vijandige omgeving creëren, die verstoken is van gevoelens.

Hem betrekken bij formele, langdurige of saaie bijeenkomsten.

Negatief reageren op zijn ideeën.

Zijn persoonlijke topprestaties niet erkennen.

Persoonlijke Aantekeningen
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Mogelijke "Blinde Vlekken"
De perceptie die wij van onszelf hebben kan verschillen van de waarneming die anderen van 
ons  hebben. Naar de buitenwereld toe vertonen we wie wij zijn door middel van onze 
"persona". We zijn ons niet altijd bewust van het effect dat ons minder bewuste gedrag heeft op 
anderen. Deze minder bewuste houdingen worden "Blinde Vlekken" genoemd. Onderstreep in 
dit onderdeel de belangrijke uitspraken waarvan u zich niet bewust bent, en test de validiteit 
van deze uitspraken door aan vrienden of collega's om feedback te vragen.

Frank's mogelijke "Blinde Vlekken":

Frank kan zich gedwongen voelen om te snel beslissingen te nemen, voordat hij voldoende tijd 
heeft gehad om meer onbekende feiten te vergaren en om over de totale gevolgen van zijn 
acties na te denken. Hij heeft de neiging om zijn problemen te negeren, in plaats van er 
rationele oplossingen voor te vinden en hij moet proberen zowel onbevooroordeeld als 
onbevangen te blijven. Omdat hij zeer welbespraakt is, zal hij zich waarschijnlijk op de meeste 
terreinen deskundig achten. Hij kan overhaaste conclusies trekken, zonder alle benodigde 
informatie te vergaren of de tijd te nemen om de situatie goed in te schatten. Door het 
toepassen van enige objectiviteit en een kritische houding ten opzichte van zijn analyse, zou hij 
een betere mensenkenner kunnen worden.

Frank zou er goed aan doen om een stapje terug te nemen en te proberen om een situatie 
objectiever te bekijken, voordat hij reageert. Aangezien hij vaak te veel hooi op zijn vork 
neemt, kan hij zichzelf te zwaar belasten en niet in staat zijn afspraken na te komen. Zijn 
voortdurende bereidheid om gezellig te doen kan zijn huidige werkzaamheden belemmeren en 
hem in moeilijkheden brengen. Omdat hij nogal snel afgeleid is, kan hij het lastig vinden om 
gediciplineerd te zijn en tegen iedere prijs zijn taak af te maken. Hij zou moeten leren hoe hij 
conflicten kan accepteren en aangaan, als noodzakelijk onderdeel voor de verbetering van zijn 
relaties met anderen. Hij vertrouwt op zijn eigen persoonlijke gevoelens in relaties en in het 
nemen van beslissingen, zodanig dat hij zijn ogen kan sluiten voor meer objectieve informatie.

Hij is zeer gevoelig voor het idealiseren van relaties en heeft de neiging om feiten over het 
hoofd te zien die in tegenspraak zijn met wat hij wil geloven. Door te proberen om minder 
gevoelig te zijn, zal Frank de vaak nuttige informatie kunnen horen die in opbouwende kritiek 
zit. Hij komt genereus over, maar in werkelijkheid kan hij maar weinig geduld opbrengen voor 
degenen die afhankelijk van hem zijn.

Persoonlijke Aantekeningen
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Tegenovergestelde Type
Dit onderdeel beschrijft Frank's tegenovergestelde type op het Insights Wiel. Vaak hebben we 
veel moeite om mensen wiens persoonlijkheidsvoorkeuren anders zijn dan de onze te begrijpen. 
Het herkennen hiervan kan helpen om strategiën voor persoonlijke groei en een grotere 
persoonlijke effectiviteit te realiseren.

Het herkennen van uw Tegenovergestelde Type

Frank's tegenovergestelde Insights-type is de Waarnemer, Jung's 'Introverte Denktype'.
Waarnemers zijn precies, voorzichtig en gedisciplineerd, en zij voeren werkzaamheden die 
aandacht en precisie vereisen nauwgezet en consciëntieus uit. Zij zijn objectieve denkers die 
zich bezighouden met het juiste antwoord, en zij zullen het snel nemen van beslissingen kost 
wat kost vermijden. Frank kan de Waarnemer zien als iemand die aarzelt om een fout toe te 
geven, of als iemand die zich volledig kan verliezen in het onderzoek naar gegevens om een 
bepaalde extreme zienswijze te ondersteunen.
Waarnemers hebben de neiging om vreemden niet te vertrouwen en zij zullen zich zorgen 
maken over resultaten, hun reputatie en hun baan. Zij zijn terughoudend in het tonen van hun 
gevoelens, en Frank zal de Waarnemer vaak onverschillig, koel en nonchalant vinden. 
Waarnemers trekken conclusies op basis van feitelijke gegevens. Het kan zijn dat zij maar 
langzaam resultaten boeken, omdat voor hen het vergaren van informatie het meest 
stimulerende gedeelte van het werk is.
Waarnemers houden ervan om regels te maken die op hun eigen maatstaven gebaseerd zijn, en 
zij passen deze regels in het dagelijkse leven toe. Frank kan problemen ondervinden in de 
omgang met een Waarnemer omdat deze een besloten karakter heeft en weinig enthousiasme 
aan de dag kan leggen voor sociale gebeurtenissen. Door de voorkeur voor introverte analyse 
kan de Waarnemer zijn of haar gedachten niet zo gemakkelijk onder woorden brengen als 
Frank dat graag zou willen.

Persoonlijke Aantekeningen
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Tegenovergestelde Type
Communicatie met Frank's Tegenovergestelde Type:
Dit onderdeel dat speciaal voor Frank is geschreven, doet suggesties die de interactie met zijn 
tegenovergestelde type kunnen verbeteren. 

Frank Voorbeeld: Hoe u uw tegenovergestelde type tegemoet kunt komen:

Geef hem de tijd om zich uit te drukken.

Geef hem alle feiten.

Wees grondig voorbereid.

Zorg voor bewijs dat een beroep doet op zijn zintuigen.

Bewaar een redelijke afstand van hem - maak geen inbreuk op zijn privacy.

Gedraag u op een weloverwogen en volwassen manier.

Frank Voorbeeld: Wanneer u omgaat met uw tegenovergestelde type, DOE DAN NIET:

Zijn lichaam of zijn spullen aanraken.

Uw mening opleggen als dit tegen zijn gevoel indruist.

Ononderbouwde instructies geven.

Onzin uitkramen.

U geheel laten meeslepen door uw eigen bevliegingen en grillen.

Van de agenda afdwalen.

Persoonlijke Aantekeningen
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Suggesties voor Ontwikkeling
Insights Discovery verschaft geen directe maatstaven voor vaardigheden, intelligentie, 
opleiding of training. Niettemin kan men hier enige suggesties vinden voor Frank's 
ontwikkeling. Identificeer de belangrijkste gebieden die nog niet aangepakt zijn. Deze kunnen 
dan opgenomen worden in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Frank kan baat vinden bij of door:

De zaken van te voren goed overdacht te hebben.

Een gedetailleerde analyse te maken van hoe hij zijn tijd besteedt.

Procedures te analyseren om overlappingen en mogelijke conflicten te identificeren.

In alle concentratie alleen te werken gedurende langere perioden.

Even een moment na te denken voordat hij reageert.

Het schrijven van lange en veelomvattende verslagen.

Niet te verwachten dat anderen altijd zijn optimistische houding zullen delen.

Situaties zodanig te organiseren dat deze verlopen zoals hij voorspeld en gepland heeft.

Meer logische analyse te betrekken in zijn besluitvormingsproces.

Te proberen rustige en bedachtzame mensen echt te begrijpen en te waarderen.

Persoonlijke Aantekeningen
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Management
Het Creëren van de Ideale Omgeving
In het algemeen zijn mensen het meest effectief, wanneer zij kunnen  functioneren in een 
omgeving die past bij hun voorkeuren en stijl. Het kan onaangenaam zijn om in een omgeving 
te werken die dat niet doet. Dit onderdeel dient gebruikt te worden om in de huidige omgeving 
mogelijke frustraties te identificeren en te zorgen voor een zo nauwkeurig mogelijke 
benadering van Frank's ideale omgeving.

Frank's Ideale Werkomgeving ziet er als volgt uit:

Er is weinig verschil tussen werk en spel.

Hij kan het effect en resultaat van zijn inspanningen zien.

Er wordt regelmatig feedback en aanmoediging gegeven.

Relaties zijn snel en vriendelijk.

Er is veel gelegenheid om sociale contacten te leggen.

De nadruk ligt op informaliteit in plaats van op regels.

Er bestaan maar weinig onbuigzame regels voor kledingcode en werktijden.

Er zijn ruime mogelijkheden voor sociaal contact met collega's.

Hij is vrij van autoriteit en bureaucratie.

Er is een grote variatie aan verschillende taken en uitdagingen, met volledige 
ondersteuning voor de teams.

Persoonlijke Aantekeningen
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Management
Leiding geven aan Frank
Dit onderdeel identificeert een aantal van de belangrijkste strategieën om leiding te geven aan 
Frank. Sommige van deze behoeften kunnen door hemzelf ingevuld worden, andere door zijn 
collega's of zijn management. Doorloop deze lijst en identificeer de belangrijkste actuele 
behoeften, die u vervolgens als basis gebruikt voor de ontwikkeling van een persoonlijk 
managementplan.

Frank heeft het volgende nodig:

De mogelijkheid om hardop te denken.

Vrijheid van controle, toezicht en details.

Een begripvolle en geduldige manager met een groot aanpassingsvermogen.

Hulp bij de planning en de voorbereiding.

Duidelijk weten waar toekomstige vooruitzichten en kansen liggen.

Regelmatige bekrachtiging van doelstellingen, activiteiten en tijdschema's.

Constante en standvastige algehele begeleiding.

Regelmatiger beoordelings- en functioneringsgesprekken.

Duidelijke aanwijzingen en op de hoogte zijn van de vereiste normen.

Ondersteuning voor zijn stijl, in de vorm van back-up.

Persoonlijke Aantekeningen
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Management
Hoe kan men Frank motiveren
Er wordt vaak gezegd dat het niet mogelijk is om iemand te motiveren - men kan alleen de 
omgeving verschaffen waarin iemand zichzelf kan motiveren. Hieronder worden enige 
suggesties gedaan die kunnen helpen om Frank te motiveren.
Probeer voor maximale motivatie samen met hem (en met zijn toestemming) een aantal van 
deze suggesties te verwerken in een gezamenlijke afspraak over zijn Performance Management 
Systeem en een aantal belangrijke resultaatgebieden daarin.

Frank wordt gemotiveerd door:

De beschikbaarheid van ondersteunende medewerkers om hem te assisteren met wat 
"papierwerk".

De resultaten van zijn inspanningen te zien.

"Helden" van collega's die hij bewondert, respecteert en die hij kan trachten te evenaren.

De "status-quo" aan te vechten en te veranderen.

Mensen die stijl, talent en creativiteit laten zien.

Mogelijkheden om van het moment te genieten.

Technische snufjes, prulletjes en geneugten van het leven.

Te weten dat hij de goedkeuring van anderen heeft.

Deelname aan levendige redeneringen, debatten en discussies.

De kans om voor hemzelf een reputatie op te bouwen.

Persoonlijke Aantekeningen
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Managementstijl
Er bestaan veel verschillende benaderingen van management met verschillende situationele 
toepassingen. Dit onderdeel identificeert Frank's natuurlijke managementaanpak en geeft 
inzicht in zijn stijl van leiding geven. Het belicht zowel zijn talenten als mogelijke hindernissen 
die verder onderzocht kunnen worden.

Bij het leiding geven aan anderen, zal Frank doorgaans:

Gepassioneerd betrokken zijn bij zijn eigen ideeën.

Welbespraakt, verbaal expressief en levendig zijn.

De doelstellingen van vergaderingen uit het oog verliezen, doordat hij te veel tijd 
besteedt aan het bespreken van persoonlijke aangelegenheden.

Democratisch leidinggeven waarbij hij tracht om degenen die het er niet mee eens zijn 
te sussen.

Sommige persoonlijke relaties overschatten.

Zijn team heel wat vrijheid toestaan.

Goed zijn in het initiëren en het ontwikkelen van teamcontacten.

Teveel betrokken raken bij de persoonlijke problemen van anderen.

Het moeilijk vinden om met disciplinaire aangelegenheden binnen zijn team om te gaan.

Mensen in beweging krijgen die van nature langzamer werken dan hij.

Persoonlijke Aantekeningen
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Het Insights Wiel
Frank Voorbeeld

7-5-2003
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Insights Kleurendynamica
Frank Voorbeeld

7-5-2003

0

3

6

Persona
(Bewust)

BLAUW

2.20
 37%

GROEN

3.72
 62%

GEEL

3.80
 63%

ROOD

3.36
 56%

0

3

6

Persona
(Minder Bewust)

BLAUW

2.20
 37%

GROEN

2.64
 44%

GEEL

3.80
 63%

ROOD

2.28
 38%

100

0

100

50

50

Voorkeur
Stroom

19.8%

(Bewust) (Minder Bewust)



Insights Discovery 3.0 Frank Voorbeeld Pagina 23

© Copyright 1992-2003 Andrew Lothian, Insights, Dundee, Scotland. All rights reserved.
http://www.insightsworld.com/

Jungiaanse Voorkeuren
Frank Voorbeeld

7-5-2003
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