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Inleiding
Wat gebeurt er met jou op het moment dat je met veranderingen
geconfronteerd wordt? Met welk gevoel ga jij nieuwe situaties in? Je wordt je
hele leven, zowel in je werk als privéleven, voortdurend geconfronteerd met
veranderingen. Sommige mensen vinden dat vervelend, anderen kun je geen
groter plezier doen.
 
 
Hoe zit dat met jou? Hoe ga jij om met
veranderingen? De resultaten van deze vragenlijst
"omgaan met veranderingen" kunnen je helpen
deze vragen te beantwoorden. Je krijgt een
beschrijving van jouw score op vier dimensies. Van
deze vier dimensies is uit onderzoek is gebleken dat
ze belangrijk zijn voor de manier waarop je omgaat
met veranderingen.

Inzicht in de manier waarop je omgaat met
veranderingen, kan je helpen je eigen gedrag te
verklaren en eventueel aan te passen als je dat
nodig vindt. Als je je bewust bent van je valkuilen, zul
je er minder snel instappen. Als je je bewust bent
van je kwaliteiten, zul je ze nog beter kunnen
benutten.

 
Je scores zijn vergeleken met een normgroep. De
normgroep die gebruikt is, bestaat uit werkenden in
Nederland.

Overzicht van je scores
Onderstaande  eigenschappen  zeggen  iets  over  de  manier  waarop  jij  omgaat  met
veranderingen.  In  het  volgende  deel  van  dit  rapport  leggen  we  uit  wat  elk  van  deze
eigenschappen  inhoudt,  wat  de  kracht  en  de  valkuilen  zijn  en  geven  we  tips.
 

Optimisme en vertrouwen
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Leren
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Toelichting

Optimisme en vertrouwen

Jouw score
Waarschijnlijk ben jij eerder pessimistisch dan optimistisch. Hieronder vind je een
beschrijving van uitgesproken pessimisten. Bepaal zelf kritisch in hoeverre deze beschrijving
op jou van toepassing is. Beslis ook zelf of er tips bij zijn die jij kunt gebruiken.

Weinig optimisme en vertrouwen
Mensen met een weinig optimistische kijk op zaken richten hun aandacht vooral op wat er
allemaal misgaat of mis kan gaan. Er op vertrouwen dat het allemaal wel goed komt, past
helemaal niet bij hen. De ervaring heeft hun misschien geleerd dat zo'n instelling alleen maar
tot teleurstelling kan leiden. Veel aandacht richten op de negatieve kant van zaken en je veel
en vaak ver van tevoren al zorgen over van alles en nog wat maken, maakt het moeilijk je
grenzen eens te verleggen en plezier te beleven aan de dingen die je doet. Als je niet oppast,
sta je altijd op de rem en ben je vooral bezig alles onder controle te houden.

Lijfspreuken: 'De huid niet verkopen voordat de beer geschoten is', 'Nooit te vroeg juichen'.

Mogelijke valkuilen: zichzelf buitenspel plaatsen en andere mensen afremmen.
De zorgelijke instelling van weinig optimistische mensen kan er gemakkelijk toe leiden dat zij
niet meer kunnen meekomen met hun omgeving, die meestal wel in beweging blijft.
Vasthouden aan wat bekend en beproefd is lijkt veilig, maar maakt star. Hun neiging om
vooral de negatieve kant te belichten - gevaren, risico's, mislukkingen - kan bovendien het
plezier van anderen bederven en remmend werken. Als ze niet oppassen, plaatsen ze zichzelf
uiteindelijk buitenspel.

Hun kracht: bedachtzaam en realistisch.
Ze denken meestal goed na over hun keuzes en beslissingen, wegen de voors en tegens goed
tegen elkaar af, anticiperen op (ongewenste) consequenties en ze hebben realistische
verwachtingen. Zolang ze niet doorslaan in hun kritische blik en ook openstaan voor de
argumenten van enthousiaste, meer optimistische mensen, kunnen zij een constructieve
bijdrage leveren aan discussies.

Tips:
Probeer je meer open te stellen voor de argumenten van positief ingestelde mensen.
Geniet van hun enthousiasme. Daar krijg je energie van. Als je altijd rekening houdt met het
meest negatieve scenario verspil je juist energie.

•

Vraag je af hoe jij - ondanks je bedenkingen - op een positieve manier kunt bijdragen aan
het proces en het eindresultaat. Dat is constructiever dan op de rem gaan staan.

•

Als het je lukt je minder zorgen te maken zul je zien dat je ook minder behoefte aan
controle krijgt.

•
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Openstaan voor veranderingen

Jouw score
Jij staat waarschijnlijk meestal wel open voor verandering. Hieronder vind je een beschrijving
van mensen die sterk openstaan voor veranderingen. Bepaal zelf kritisch in hoeverre deze
beschrijving op jou van toepassing is. Beslis ook zelf of er tips bij zijn die jij kunt gebruiken.

Sterk openstaan voor veranderingen
Mensen die openstaan voor veranderingen zijn nieuwsgierig; nieuwe mogelijkheden en
kansen verwelkomen ze enthousiast. Vaak zijn ze ook ruimdenkend; ze vinden niet snel iets
vreemd. Ze zijn niet bang om iets nieuws uit te proberen en daarbij eens een fout te maken.
Een oordeel over zin of onzin, nut en bruikbaarheid, geven ze niet snel. Van de reuring,
beweging en uitdaging die bij verandering horen, krijgen ze veel energie. Dat maakt het voor
hen gemakkelijk om ergens in te duiken zonder dat ze meteen oordelen of zich meteen
afvragen wat het resultaat van de verandering zal zijn.

Lijfspreuk: 'Rust roest', 'Stilstand is achteruitgang'.

Hun kracht: flexibel en leergierig.
Ze passen zich soepel en gemakkelijk aan en vinden snel hun draai in situaties waarin nog
veel onduidelijk is. Nieuwe dingen ontdekken, uitproberen en leren is voor hen een sterke
drijfveer.

Mogelijke valkuilen: snel afgeleid zijn en snel verveeld raken.
Hun sterke behoefte aan afwisseling en uitdaging kan er gemakkelijk toe leiden dat ze
verveeld raken. Krijgen ze te weinig prikkels, dan gaan ze zich al snel lusteloos en futloos
voelen omdat alles zo 'saai en stoffig' om hun heen is geworden. Afmaken waar ze mee bezig
zijn is niet hun sterke kant. Zeker niet als er iets nieuws op hun pad komt dat
nieuwsgierigheid wekt.

Tips:
Probeer jezelf zo nu en dan eens op een andere manier uit te dagen dan je gewend bent:
neem het besluit om een specifiek proces waarbij je vanaf het begin betrokken was, tot het
einde toe met aandacht te volgen. Geef niet toe aan opkomende verveling; richt je op
verdieping, zet door en probeer te genieten van alles wat er tijdens het proces te doen valt
en gebeurt.

•

Wissel vaker van gedachten met mensen die veel minder openstaan voor verandering en
vernieuwing dan jij. Sta open voor hun twijfels en kritische blik, probeer daarop aan te
sluiten in je argumenten.

•
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Gevoel van controle

Jouw score
Je hebt waarschijnlijk het gevoel, dat je niet veel controle hebt over de situatie als er zich
veranderingen voor doen. Hieronder vind je een beschrijving van mensen die weinig gevoel
van controle hebben. Bepaal zelf kritisch in hoeverre deze beschrijving op jou van toepassing
is. Oordeel ook zelf of je de tips kunt gebruiken.

Weinig gevoel van controle
Wie het ontbreekt aan een gevoel van controle, voelt zich vaak slachtoffer en speelbal van
omstandigheden en andere mensen. Zo iemand ervaart dat zijn mening niet gehoord wordt
en er niet toe doet en dat zijn acties geen enkel effect hebben. Geen gevoel van controle
hebben is niet goed voor je zelfvertrouwen als het leidt tot angst en zorgen, je nutteloos
voelen, onverschilligheid enzovoorts. Een stabiele, vertrouwde omgeving biedt dan houvast,
in tegenstelling tot een omgeving waarin veel verandert en een stevig beroep wordt gedaan
op flexibiliteit en improvisatievermogen. Er zijn ook mensen die weliswaar geen gevoel van
controle hebben maar daar geen last van ondervinden. Het lukt hun om los te laten en het
leven te laten komen zoals het komt. Dat kan leiden tot berusting en lijdzaamheid, maar ook
tot een prettig gevoel van rust en vertrouwen.

Lijfspreuken: 'Zo gaan die dingen, je doet er niks aan', 'Het lot beslist'.

Mogelijke valkuilen: slachtoffergedrag, zwijgend verzet, onverschilligheid.
Wie onvoldoende gevoel van controle heeft is vaak geneigd het onprettige gevoel dat
daarmee gepaard gaat of de situatie waarin hij terecht is gekomen aan anderen te wijten. Hij
wordt dus slachtoffer, kan er zelf niets aan doen. Vaak vindt zo iemand het moeilijk om open
te communiceren. Zich zwijgend verzetten of zich afkeren en niet meer meedoen lijken dan
de enige opties om deze gevoelens te uiten.

Hun kracht: volgzaamheid, leiding accepteren.
Mensen die onvoldoende gevoel van controle hebben staan vaak erg open voor iemand die
bereid is een deel van hun verantwoordelijkheid over te nemen. Heeft zo iemand hun
vertrouwen gewonnen, dan zullen ze zijn leiding graag accepteren en zich zeer bereid tonen
om mee te werken aan een oplossing.

Tips:
Probeer jezelf te corrigeren wanneer je je de speelbal van anderen of het slachtoffer van de
situatie voelt. Als je iets wilt veranderen aan de situatie, zul je daarvan zelf de regie moeten
nemen. Er gebeurt niets als je het niet zelf in gang zet. Stel jezelf een concreet doel en maak
een actielijstje.

•

Oefen jezelf in het onder woorden brengen van je gevoelens en gedachten. Probeer ook
om meer met anderen te delen wat er in je omgaat. Als je dat eenmaal lukt, dan zul je niet
alleen zien dat zij hierop reageren en jou serieus nemen, maar ook dat jouw gevoel van
controle toeneemt.

•
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Leren

Jouw score
Waarschijnlijk vind jij het prettig om nieuwe dingen te leren. Hieronder vind je een
beschrijving van mensen die sterk bereid zijn om te leren. Bepaal zelf kritisch in hoeverre
deze beschrijving op jou van toepassing is. Beslis ook zelf of er tips bij zijn die jij kunt
gebruiken.

Sterk bereid zijn om te leren
Mensen met een grote bereidheid om te leren noemen we leergierig. Hun leergierigheid uit
zich bijvoorbeeld in het feit dat ze relatief veel tijd besteden aan informatie verzamelen,
ontwikkelingen volgen, kennis opdoen en vaardigheden oefenen. Vaak ook zijn het kritische
denkers. Ze stellen zichzelf en anderen veel vragen, ze zoeken naar argumenten en bewijzen
of juist naar tegenargumenten en -voorbeelden. Allemaal om tot een genuanceerd en goed
doordacht oordeel te komen.

Lijfspreuken: 'Kennis is macht', 'Je bent nooit te oud om te leren'.

Hun kracht: in beweging blijven, met je tijd meegaan, goed reageren op kansen en
uitdagingen.
Mensen met een grote bereidheid om te leren hebben vaak een open mind en een soepele
geest: openstaan voor andere zienswijzen en opvattingen, bereid zijn om van mening te
veranderen, je vooroordelen herkennen en durven loslaten. Een open mind en soepele geest
heb je nodig als je je denkwereld wilt verruimen, in beweging wilt blijven en tot steeds weer
nieuwe inzichten wilt komen.

Mogelijke valkuilen: niet goed kunnen focussen, te weinig actiegerichtheid.
Een nieuwsgierig mens raakt nooit uitgeleerd; dat werkt hetzelfde als surfen op het web. Je
gaat van de ene naar de andere site, van de ene link naar de andere. Als je niet gefocust blijft
heb je binnen korte tijd een enorme berg informatie voorbij zien komen en kom je op een
punt uit dat nauwelijks of geen relatie meer heeft met je startpunt. Leuk, interessant en niet
erg, behalve als je een duidelijk doel voor ogen had. Verder kan een sterke leergierigheid er
toe leiden dat het je moeite kost om een punt achter de leerfase te zetten. Mensen die hier
last van hebben blijven maar informatie verzamelen en zijn geneigd het moment waarop ze
in actie komen voor zich uit te schuiven.

Tips:
Stel jezelf concrete doelen en formuleer de resultaten die je moet behalen, zo precies
mogelijk. Dat helpt om te voorkomen dat je nieuwsgierigheid en leergierigheid met je aan
de haal gaan, ten koste van je resultaatgerichtheid.

•

Zoek bewust de samenwerking op met praktische mensen die een actie- en
resultaatgerichte werkhouding hebben. Laat je door hen leiden als het om het plannen en
organiseren van het werk gaat.

•
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Tot besluit
Denk eens kritisch na of de scores zoals die in dit rapport zijn weergegeven, overeen komen
met jouw eigen ideeën over hoe jij omgaat met veranderingen. Het kan je helpen om ook
eens te vragen aan anderen hoe ze jou zien en of ze jou in de testresultaten herkennen. Dit
kan nieuwe inzichten opleveren, omdat je zo te weten komt hoe jij overkomt op anderen.
 
Wanneer je je verder wilt verdiepen in je testuitslag, kunnen de volgende vragen je hierbij helpen:

 
Herken je jezelf in de beschrijving van de dimensies waarop je hoog scoort? En die waarop je laag scoort?•
Herken je je in de beschreven kracht die elke dimensie hoort? Zou je meer gebruik kunnen maken van
deze kracht? Zo ja, hoe?

•

Herken je je in de beschreven valkuil die bij elke dimensie hoort? Zo ja, hoe zou je deze in de toekomst
kunnen vermijden?

•

Zou je graag iets willen veranderen aan de manier waarop jij omgaat met veranderingen? Zo ja, worden er
in het rapport concrete tips gegeven waar je mee aan de slag kunt? Heb je zelf nog aanvullende tips en
ideeën?

•
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