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Persoonlijk Profiel van anoniem
Dit rapport is gebaseerd op de algemene indruk die je maakt, de resultaten van de meting met het CADTinstrument en een on-line test en het gesprek over de CADT-meting.
Algemene indruk
Je komt als een no-nonsens mens over, praktisch, op actie of oplossingen bedenken gericht.
Je kerncompetenties
Je kerncompetenties zijn het analyseren en verbeteren van (werk)processen en het organiseren en
realiseren van projecten. Je kan gekarakteriseerd worden als een intuïtief en initiatiefrijk procesgericht
adviseur of projectmanager, die vanuit kennis werkt en in techniek sterk geïnteresseerd is. Je bent
onderzoekend van aard, kan procesmatig denken en hebt een resultaatgerichte instelling. Door je
organiserend vermogen kan je hierdoor met name technisch vastgelopen zaken weer aan de gang
krijgen. Je bent kordaat en direct en hebt een behoorlijke doorzettingsvermogen, al kan dat in de praktijk
nu nog wel eens onvoldoende uit de verf komen.
Je ‘aangepast gedrag’ competenties en valkuilen
Je ongeduldige aard en sterke wil, die soms zelfs als drammerig ervaren kan worden, maakt dat je te
weinig oog voor anderen hebt, zowel mentaal als gevoelsmatig en dat je je kunt irriteren aan mensen. Je
bent een doener, oordeelt snel, wat soms tot onbezonnenheid kan leiden.
Aan deze drive ligt waarschijnlijk een drang om jezelf te bewijzen aan ten grondslag. Er is diep down een
angst voor afwijzing, je bent kritisch op jezelf geworden en legt de lat voor jezelf hoog. Die lat hanteer je
waarschijnlijk onbewust ook voor anderen.
Je kunt teveel in details treden, wat ten koste gaat van andere zaken. Dit is een leerpunt voor je, waar je
al een tijdje mee bezig bent.
Een andere valkuil is dat je sommige technische zaken te leuk vindt en die moeilijk kan delegeren.
Delegeren is vanwege het intermenselijke aspect en je controlemechanisme sowieso moeilijk.
Deze eigenschappen hebben een behoorlijke weerslag op je samenwerkingsvermogen. Je bent op zich
wel een samenwerker van nature en vindt het ook leuk om samen aan een gemeenschappelijk doel te
werken, maar je persoonlijkheid speelt je parten hierin.

Ontwikkelingspad
Het grootste ontwikkelpunt zit hem in het leren kanaliseren van je sterke wil en ongeduld en meer oog
krijgen voor de ander. Dat zal je veel meer inzetbaar maken en tevens kunnen je visionaire vermogens
dan meer tot uiting komen.

Arjuna Coaching & Assessments, www.arjuna.nl

