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De context waarin ik het best functioneer

Groeimotor

In een gesprek probeer ik een nieuw
perspectief aan te reiken of de ander uit te
dagen met nieuwe ervaringen.
Als mensen voelen dat vooral ik wil dat ze zich ontwikkelen kunnen ze
druk voelen. Zorgen dat het initiatief bij en van de ander blijft is mijn
aandachtspunt.

Een omgeving waar groei, ontwikkeling en
leren een belangrijk onderdeel vormen van de
cultuur en de waarden van de organisatie.

Uitblinker als ik dat wil

Als het mij interesseert en ik vind het
belangrijk =>
excellentie & the sky the limit
Heb moeite met middelmatigheid. Dus doe ik moeite mensen beter te
leren kennen, op zoek te gaan naar waar zij erg goed in zijn en hen
daarvoor te waarderen.

Een plek waar ik echt invloed heb op mijn
werk en er een eigen stempel op kan drukken

Nieuwfreak

Als ik iets nieuws kan starten krijg ik
bijzonder veel energie en ontwikkel ik een
zeer hoog leervermogen
In het enthousiasme rond iets nieuws toch voldoende aansluiting maken
met anderen.

Past het best bij projectmatig werk of een
baan waarin altijd weer nieuwe uitdagingen
op me af komen. Een rol waarbij ik op
anderen kan rekenen om het af te werken is
voor mij heel fijn.

Ideeënfontein

Wat ik bedenk is niet altijd nieuw, ik
combineer vooral bestaande ideeen tot iets
nieuws
Soms kom ik op ideeën waar anderen nog niet over nagedacht hebben.
De tijd nemen om ideeën uit te leggen, te kaderen en er context bij te
geven is mijn uitdaging.

Een plek waar ruimte is om nieuwe ideeën
aan te brengen, een omgeving die innovatie
stimuleert.

Aansteker

Ideeën omzetten naar actie kan ik goed, ik
weet meteen wat de eerste stap is.
Ik heb inmiddels geleerd om me bij acties wel af te vragen of het me
dichter bij mijn doel brengt. En vind het nog steeds lastig om niet ieder
interessant idee onmiddellijk in actie om te zetten.

Zoek naar rollen waarin je ideeën kunt
opsporen en werkbaar maken.

Beeldorganisator.

Ik kan met veel dingen tegelijk rekening
houden omdat ik een scherp beeld heb van
waar het naartoe moet gaan.
Soms doen anderen voorstellen die niet passen in het beeld dat ik heb.
Geduldig blijven luisteren, mijn beeld kan er nog veel beter door worden.
Dat lukt nog niet altijd.

Een context waarin ik iets mag ontwerpen en
uitdenken brengt in mij het beste naar boven.

Meetrekker

Ik weet welke richting ik uit wil en vertrouw
daar voor 100% op. Ik kan anderen daaraan
verbinden. Ik heb een groepje mensen die ik
actief opzoek voor feedback. Zij mogen heel
direct zijn.
Weet dat ik soms te hard op het gaspedaal duw en vergeet dan niet de
(relationele) schade die ik aanricht op te herstellen.

Zorgen dat ik zelf de mensen kan kiezen
waarmee ik samenwerk want ik heb ze nodig
als klankbord

Herkauwer

Ik vind het fijn om na gesprekken en
ontmoetingen te reflecteren. Ik krijg er
energie van als ik dan tot nieuwe inzichten
kom. En ik ben er goed in om die inzichten te
delen en anderen daarmee te helpen in
ontwikkeling.
In gesprekken met anderen herken ik vaak dingen die ik zelf heb
meegemaakt. ik moet blijven opletten die voor te leggen als een
hypothese, niet als stelling of een waarheid. En te onderzoeken.

Kies voor een plek waarin het reflecteren op
eigen professionele handelen naar waarde
wordt geschat, met enkele mensen die er net
als mij belang aan hechten en hierover met
me in gesprek gaan.

