
 

 

 

 

 
Managementkit rapportage 
 
 

 
Naam: Mevrouw Lieke de Wit  
Geboortedatum: 1 januari 1970  
Hoogstgenoten opleiding: HBO  
Adviseur: De heer Projectbureau  
Datum: 28 februari 2013 



Inleiding  
Dit rapport gaat over de managementanalyse die van de heer/mevrouw De Wit is gemaakt. Het
rapport bestaat uit de volgende onderdelen:  
 
Managementrollen 
Van managers worden verschillende resultaten verwacht, waarvoor verschillend gedrag nodig is.
Dit onderdeel geeft inzicht in de managementrollen die het beste passen bij mevrouw De Wit.
Welke rollen lijken bij mevrouw De Wit te passen en welke rollen juist niet? Wat typeert mevrouw
De Wit? 
  
 
Bijlage: Betekenis van de scores 
Dit rapport is een weerslag vanuit de tests en vragenlijsten die zijn gemaakt. Het is aan te raden
de bevindingen te toetsen in een interview en/of rollenspel.  
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Samenvatting  
Hieronder is een overzicht te vinden van alle scores met betrekking op alle onderdelen die zijn
afgenomen. De betekenis van de scores is te vinden in de bijlage.  
 
Managementrollen  
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Managementrollen  
Aan leidinggevenden en managers worden verschillende eisen gesteld. Er wordt van hen
verwacht dat ze oog hebben voor de kwaliteit en de ontwikkelbehoefte van medewerkers en dat
ze de klant niet uit het oog verliezen. Er wordt een goed plan gevraagd om interne werkprocessen
goed en beheersbaar te houden, maar ook flexibiliteit en vernieuwing om klanten te kunnen
bedienen en producten en diensten snel te kunnen creëren of te kunnen verbeteren.  
 
De verschillende eisen vragen van managers dat ze verschillende rollen vervullen. Quinn (o.a.
1988, 1996)) heeft veel onderzoek gedaan naar managementrollen. Quinn stelde op basis van
zijn onderzoeksresultaten het Competing Values model op. Quinn ging daarbij uit van twee
onderliggende dimensies; stabiliteit vs. flexibiliteit, en interne vs. externe focus (Denison,
Hooijberg, &Quinn, 1995). Quinn stelt dat organisaties voortdurend te maken hebben met het
spanningsveld tussen interne en externe belangen, dus de focus richten op binnen of juist buiten
de organisatie gelegen doelen, maar ook tussen flexibiliteit en controle, dus het vermogen om zich
te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden versus voldoende controle en stabiliteit.
 
 
Door deze dimensies tegen elkaar af te zetten, ontstaan vier hoofdgroepen, waarin steeds één
aspect centraal staat: Mensen, Innovatie, Beheersing en Resultaat. Daarbinnen zijn 8
managementrollen te definiëren (de definities zijn te vinden in de bijlage).  
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Het is niet noodzakelijk dat elke manager elke rol tot in de puntjes beheerst. Voor elke manager
geldt dat sommige rollen hem of haar gemakkelijk af zullen gaan en andere minder passend zijn.
De ene rol past iemand nou eenmaal beter dan de andere. Er is niet een managementrol die per
definitie tot succes zal leiden of een die altijd zal falen. Elke situatie kan op verschillende manieren
worden aangepakt en op verschillende manieren een succesvolle uitkomst hebben.  
 
Het is voor managers belangrijk zich bewust te zijn van de managementrol die goed bij hen past
en die zij vaak toepassen. Houden ze steeds rekening met alle vier belangen (Mensen, Innovatie,
Beheersing en Resultaat)? Of is hun focus sterk gericht op het ene belang en niet op het andere?
Waar ligt de kracht van deze manager? Het maken van een gedegen plan, het uitdragen van een
goed onderbouwde visie of het ontwikkelen van medewerkers? Een antwoord op deze vragen
helpt om te verduidelijken welke managementrollen iemand vaak laat zien en welke minder.  
 
Als het zo is dat een manager één of meerdere rollen minder goed beheerst, dan helpt het om
daarvoor hulp van anderen in te schakelen. Een manager hoeft niet alles zelf te kunnen of te
doen. Teamleden of andere managers kunnen goed ondersteunen. Op de juiste punten delegeren
getuigt van goed management. Dat lukt alleen als een manager zich bewust is van zijn eigen
kracht en zwakte.  
 
Een laatste vraag die van belang is: waar vraagt de organisatie om? Wat voor leidinggevende
wordt er gezocht? Iemand die de kwaliteit op een hoger plan trekt? Of iemand die vernieuwing op
gang brengt? Voor een organisatie kan een manager al veel meerwaarde hebben als hij of zij een
of enkele rollen erg goed beheerst, als dat precies de punten zijn die nodig zijn binnen de
organisatie.  
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Toelichting Managementrollen  
Op basis van Q1000 persoonlijkheid is een inschatting gemaakt van de mate waarin het
waarschijnlijk is, dat het bij de rol horende gedrag getoond zal worden. Hieronder volgt per rol een
nadere toelichting.  

De Producent verhoogt de productiviteit en behoudt aansluiting bij de marktvraag door
betrokkenheid te tonen, de inzet te stimuleren en te streven naar een gezonde productieve
werkomgeving. Voor een Producent is het belangrijk dat hij doelgericht en doortastend is. Om
medewerkers effectief aan te moedigen tot meer productiviteit zal een Producent ook gericht zijn
op samenwerking en een prettig contact met anderen. 
Het persoonlijkheidsprofiel van mevrouw De Wit komt overeen met de rol van producent. Zij lijkt
iemand te zijn die op een voortvarende wijze beslissingen neemt. Ook stelt zij doelen, zodat het
voor haar zelf en voor teamleden in principe duidelijk is waar ze naar toe wil werken. Bovendien
maakt zij meestal gemakkelijk contact met anderen en is het werken in een team iets waar zij
plezier aan ontleent.  

De Stimulator houdt het moreel en de samenhang in het team hoog door openheid en participatie
te bevorderen en bij geschillen te bemiddelen. Voor een Stimulator is het belangrijk dat hij sociaal
handig is, meedenkt en -voelt met anderen en beheerst blijft reageren, ook in moeilijke sociale
situaties. 
Op grond van haar antwoorden in de persoonlijkheidsvragenlijst lijkt de rol van stimulator bij
mevrouw De Wit te passen. Zij gaat op beheerste wijze met kritiek of spanningen binnen het team
om en voelt situaties goed aan. Meestal kan zij zich in anderen verplaatsen, hoewel zij ook wel
eens te gemakkelijk aan de zienswijze of gevoelens van anderen voorbij gaat.  

De Mentor vergroot de toegevoegde waarde van medewerkers en collega's door hen te helpen bij
de uitoefening van hun werkzaamheden, hen in hun ontwikkeling te ondersteunen en feedback te
geven. Voor een Mentor is het belangrijk dat hij meedenkt en -voelt met anderen, een
belangstellende houding heeft en zich interesseert voor achtergronden van personen en situaties.
Daarnaast zal een Mentor gemakkelijk kunnen schakelen in zijn gedrag en zijn manier van
communiceren afstemmen op anderen. 
Op grond van haar antwoorden in de persoonlijkheidsvragenlijst lijkt de rol van mentor wel bij
mevrouw De Wit te passen. Hoewel zij een belangstellende en onderzoekende houding heeft, is
zij wat minder geneigd zich in te leven in de gedachten en gevoelens van anderen. Dat zou het
wat moeilijker kunnen maken om een compleet beeld te krijgen van de behoeften die
medewerkers of collega's hebben om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Wel is zij
erop gericht om op een flexibele manier in te spelen op de omstandigheden en mogelijkheden.  
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De Innovator anticipeert op benodigde veranderingen. Hij of zij herkent trends, maakt
aanpassingen en vernieuwingen mogelijk en weet anderen van het nut en de noodzaak te
overtuigen. Voor een Innovator is het belangrijk dat hij gemakkelijk met creatieve en innovatieve
oplossingen en ideeën komt en deze overtuigend weet over te brengen. Hij staat open voor
verandering en kan flexibel inspelen op nieuwe en onverwachte omstandigheden. 
De rol van innovator lijkt wel aan te sluiten bij de persoonlijkheid van mevrouw De Wit. Het ligt
haar om vanuit een open houding creatief te denken. Ook weet zij op een flexibele manier in te
spelen op nieuwe situaties en op kansen die zich voordoen. Bovendien lukt het haar doorgaans
goed om anderen van haar ideeën te overtuigen.  

De Bemiddelaar verwerft middelen en legitimiteit, spreekt met diverse partijen en is een
vertegenwoordiger of woordvoerder van de organisatie. Voor een Bemiddelaar is het belangrijk
dat hij gemakkelijk contact legt, zich goed kan uiten en op een prettige manier relaties onderhoudt.
Een Bemiddelaar heeft meestal veel behoefte aan contact met anderen en beschikt over de
overtuigingskracht om goed te kunnen onderhandelen. 
Gelet op haar persoonlijkheidseigenschappen lijkt de rol van bemiddelaar bij mevrouw De Wit te
passen. Zij voelt zich in sociale situaties op haar gemak en zij heeft er geen enkele moeite mee
om persoonlijke gedachten en gevoelens te uiten. Ook beschikt zij over het overwicht om te
durven onderhandelen en anderen van haar standpunt te overtuigen.  

De Bestuurder geeft richting door het formuleren van de missie en de visie van de organisatie, het
vaststellen van beleid, het verduidelijken van doelen, het bieden van structuur, het uitzetten van
opdrachten en het geven van instructies. Voor een Bestuurder is het belangrijk dat hij
zelfverzekerd optreedt, en doelgericht en gestructureerd te werk gaat. 
De persoonlijkheidseigenschappen van mevrouw De Wit vertonen enige overeenkomst met die
van een bestuurder. Het lijkt erop dat zij het vertrouwen in de eigen kwaliteiten en het
zelfverzekerde optreden dat bij de rol van bestuurder hoort heeft. Zij lijkt presteren belangrijk te
vinden en zichzelf bepaalde doelen te stellen. Zij gaat evenwel niet op een systematische en
gestructureerde manier te werk.  

De Coördinator plant en beheerst de voortgang van activiteiten door de werkzaamheden te
regelen en te organiseren met een minimum aan frictie tussen alle betrokkenen. Voor een
Coördinator is het niet alleen belangrijk om gestructureerd te werk te gaan, maar ook om de
werkzaamheden te regelen in een constructief samenspel met alle betrokkenen. Daarnaast moet
een Coördinator over een zekere stabiliteit beschikken om onder druk effectief te blijven
functioneren. 
De overeenkomst tussen het profiel van een coördinator en het persoonlijkheidsbeeld van
mevrouw De Wit is gering. Haar werkwijze is te weinig gestructureerd om de voortgang van
werkzaamheden te kunnen bewaken. Haar werkhouding is minder constructief te noemen,

Managmentkit rapportage - Mevrouw Lieke de Wit - 28 februari 2013 7

Bemiddelaar

Bestuurder

Coördinator



hetgeen haar acceptatie in de rol van coördinator niet ten goede zou kunnen komen. Wel lijkt het
een kwaliteit van haar dat zij in hectische situaties haar kalmte bewaart en daardoor het overzicht
behoudt over wat er moet gebeuren.  
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De Controleur bewaakt de effectiviteit en voorkomt fouten of afwijkingen door na te gaan of
mensen zich aan de regels houden en productiedoelen worden gehaald. Voor een Controleur is
het belangrijk dat hij zorgvuldig en consciëntieus te werk gaat en op een constructieve wijze de
kwaliteit, regels en procedures bewaakt. Ook in moeilijke omstandigheden of onder toenemende
(werk)druk blijft een Controleur effectief optreden. 
Alle informatie samengenomen is het niet waarschijnlijk dat de rol van controleur bij mevrouw De
Wit past. Een positief punt is dat zij bij problemen of onder moeilijke omstandigheden doorgaans
effectief blijft reageren. Uit de vragenlijst komt zij echter naar voren als iemand die niet erg
nauwkeurig werkt en weinig oog heeft voor details. Ook blijkt uit haar antwoorden een minder
constructieve werkhouding.  
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BIJLAGE: Betekenis van de scores  
 
Managementrollen (Q1000 Persoonlijkheid)  
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Gebruikte normen  
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Persoonlijkheid Vergelijking met niet-selectiekandidaten


