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Inzicht in de belangrijkste leiderschap- en managementkwaliteiten die aan
de basis staan van high performance individuen, teams en organisaties!
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Inlei ding
Deze individuele feedforward rapportage is opgemaakt op basis van jouw feedforward analyse™. De
rapportage geeft inzicht in jouw management- en leiderschapskwaliteiten die je helpen bouwen aan een
High Performance Team en Organisatie.De rapportage laat zien welke kwaliteiten met nadruk aan jou
worden toegedicht. Jouw eigen analyse kan je met dit feedbackinstrument afzetten tegen hoe anderen
jouw kwaliteiten zien en ervaren. Komen ze overeen? Of zijn er grote verschillen? En hoe wil je eigenlijk
dat anderen jou zien? Welke kwaliteiten zijn essentieel voor het succesvol uitoefenen van jouw taak/rol
en functie?
Deze feedforward analyse™ biedt inzicht in de management- en leiderschapskwaliteiten die jij al laat
zien en een verdeling op:
drie feedforward pijlers: Authentiek zijn, Mensgericht aansturen en Ondernemen;
management- en leiderschapskwaliteiten;
harde en zachte kwaliteiten;
individuele en relationele kwaliteiten.
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Waarom feedforward in plaats van feedback?
Veel instrumenten die positief bedoeld zijn, worden door de deelnemers uiteindelijk toch als negatief en
bedreigend ervaren. Daardoor heeft het instrument minder impact dan beoogd.
Toonaangevend onderzoek 1 rond de invloed van onze hersenen op onze leiderschapskwaliteiten laat
bijvoorbeeld zien dat feedback ontvangen voor onze hersenen heel moeilijk is. En zeker feedback op onze
minder goede eigenschappen, kwaliteiten en gedragingen. Voor je hersenen is het gevoel van bedreiging
sterker dan de drang om genot te ervaren. Angst doet direct wat met mensen, ook al lukt het ze om dat
te verbergen. Het bedreigende gevoel komt sneller, sterker en directer binnen en is moeilijk te negeren.
Eenmaal aangewakkerd is het ook niet meer zo makkelijk tot rust te brengen. Het belemmert mensen om
creatief te zijn, samen te werken, gebalanceerde beslissingen te nemen en om open en vanuit een lerende
houding naar feedback te luisteren.
Of je mensen wel of niet goed aan kunt sturen is vooral een kwestie van zelfkennis en zelfreflectie. Het
begint bij jezelf goed kennen, begrijpen hoe de angstknop in je hersenen werkt en hoe je zelf reageert op
aandacht en complimenten. Zoals Somerset Maugham 2 al zei: mensen vragen je om kritiek, maar ze
willen alleen maar complimenten. Indien je gedrag bij wilt sturen, kan je het beste kijken naar hoe je via
complimenten gedrag nog meer kunt aanmoedigen.

‘De centrale gedachte is dat mensen een veilige basis nodig hebben om
de defensieve natuur van ons brein uit te schakelen. Zodat we ons niet
laten leiden door angsten en bedreigingen, maar ons laten inspireren
door kansen en mogelijkheden.’
George Kohlrieser - IMD Business School

Mensen die zichzelf goed kennen en een consistent beeld naar anderen tonen, komen authentiek over.
Ze zijn goed te lezen en te begrijpen en krijgen daardoor makkelijker vertrouwen. Bij deze mensen staat
het brein van anderen niet bij voorbaat al op ‘angst alert’.
Complimenten geven lijkt dan ook dé manier om mensen te laten groeien en nieuwe vaardigheden aan
te leren. Het brein is elastisch en kan nieuwe neurale verbindingen leggen om zo nieuw gedrag aan te
leren. Het brein doet dit het best in een positieve omgeving waarin het trainen van de nieuwe
vaardigheden aandacht kan krijgen.
Je hebt al een goede eerste stap gezet door te kiezen voor de feedforward analyse™. Je hebt je omgeving
gevraagd feedback te geven op jouw gedrag en houding in positieve zin in plaats van op jouw
aandachtspunten. Hiermee krijg je meer inzicht in je leiderschapskwaliteiten en hoe je deze verder kunt
verstevigen en inzetten ten behoeve van jezelf, je mensen, team en organisatie. Je ontdekt hoe jij met
jouw kwaliteiten nog meer het verschil kunt maken binnen je organisatie.
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Phil Dixon, Dr. David Rock and Dr. Kevin Ochsner (Neuro Leadership Journal)
William Somerset Maugham (1874 - 1965) was een in Frankrijk geboren Brit, schrijver van een groot aantal romans, verhalenbundels,
toneelstukken, reisverhalen en essays.
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De respondenten
We hebben jou en de groep respondenten allereerst gevraagd kwaliteiten te selecteren die bij jou passen.
Op basis van al deze kwaliteiten hebben de respondenten een top 10 van kwaliteitengeselecteerd die het
beste bij je passen.
Op basis hiervan is deze feedforwardrapportage gemaakt.

Respondenten
Hieronder het exact aantal respondenten die jou van feedforward hebben voorzien:
1.
2.
3.
4.
5.

Medewerkers: 16
Collega (gelijk niveau): 1
Leidinggevende(n) (hoger niveau): 0
Externe relaties: 8
Privé relaties: 7

Wanneer maar één respondent in een groep valt heeft deze respondent toestemming gegeven om
zijn/haar feedforwardtoch te laten opnemen in deze rapportage.
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TIP
Alle respondenten hebben een e-mail ontvangen met daarin de dank en waardering voor de
tijd die ze hebben geïnvesteerd. Wellicht is het een idee dat je de respondenten ook
persoonlijk bedankt. Wanneer je na de analyse nog vragen aan de groep hebt of wanneer je
de resultaten wilt delen, schroom dan niet dit te doen. Het getuigt van kracht dat je
waardering toont, vragen stelt en laat zien dat je ook daadwerkelijk met de resultaten van
de feedforward analyse™ aan de slag gaat. Mogelijk kunnen ze je ook ondersteunen om de
discipline op te brengen ook daadwerkelijk actie te ondernemen naar aanleiding van de
analyse!
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De kwaliteiten die jou en je organisatie succesvol maken
Diverse onderzoeken tonen aan welke leiderschap-en managementkwaliteiten binnen profit, non-profit
en overheidsorganisaties van belang zijn om in een continue veranderende omgeving beter te presteren.
De feedforward analyse™baseert zich op de laatste inzichten van toonaangevende leiderschapsdenkers
en instituten. Meer over het wetenschappelijke onderzoek is opgenomen in bijlage 3.

3 feedforward pijlers
Door het samentrekken en vergelijken van kwaliteiten die
voorkomen in ruim 100 wetenschappelijke publicaties, komen we
tot 48 kwaliteiten van succesvolle leiders en managers. Deze
kwaliteiten zijn onderverdeeld in 3 feedforwardpijlers:
authentiek zijn
mensgericht aansturen
ondernemen
Het doel is jouw kwaliteiten te ontdekken die bijdragen aan een
succesvolle organisatie. Met deze kwaliteiten kun je ook de wat minder ontwikkelde kwaliteiten, die je
weldegelijk in je hebt en/of tot nog toe wat minder ontwikkeld hebt, verder ontwikkelen en verstevigen.
Er is geen optimale verdeling te noemen en dus geen betere of slechtere verdeling. Alleen wanneer je de
taak waar jij en/of je team/organisatie voor staat vergelijkt met je/jullie analyse, kun je spreken van een
meer of minder succesvol profiel van kwaliteiten. Ook de kwaliteiten die je teamleden in zich hebben en
gevraagd worden in te zetten, bepalen mede het succes van het geheel.De kwaliteiten die vallen onder
de drie pijlers zijn verder beschreven in bijlage 2 en kom je ook tegen bij je persoonlijke resultaten.

Diverse respondenten
Je hebt één of meerdere groepen respondenten gevraagd feedforward te geven: collega(’s) op horizontaal
niveau, leidinggevende(n), medewerkers aan wie jij leiding geeft, externe relatie(s) en privé relaties. Dit
maakt dat we de feedforward ook naar deze verschillende groepen van respondenten kunnen herleiden
en terugkoppelen. Kijken deze groepen allemaal hetzelfde naar jou en je kwaliteiten? Of is dit juist zeer
divers? De verschillende groepen en hun feedforward worden voor je naast elkaar gezet.

Extra analyses
Naast feedforward op de 48 kwaliteiten en 3 pijlers, krijg je ook inzicht in jouw verdeling over:
management- en Leiderschapskwaliteiten;
harde en zachte kwaliteiten;
individuele en relationele kwaliteiten.
Eerder genoemde verdelingen komen veelvuldig terug als essentiële combinaties van kwaliteiten die
duurzaam succes bepalen. Ook hier geldt wederom dat naast het inzicht hebben in de eigen krachten, de
oplossing vaak ligt in het én verstevigen van kwaliteiten die je al hebt en wat minder ontwikkeld zijn tot
nog toe én in het betrekken van teamleden op krachten die jij juist minder ontwikkeld hebt.
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Voordat je naar de uitslagen gaat

Voordat je naar je uitslagen op de volgende pagina’s kijkt, vragen we je eerst de volgende vraag te
beantwoorden:

Welke drie kwaliteiten zijn volgens jou essentieel voor het succesvol invullen van jouw huidige
functie/taak/rol binnen de organisatie?

Die kwaliteiten hoeven niet uit de feedforward kwaliteiten gehaald te worden. Dit mag je gewoon op
gevoel doen.

1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
Met deze drie kwaliteiten in je achterhoofd kun je straks met meer focus naar jouw resultaten kijken en
besluiten waar je daadwerkelijk actie op wilt zetten, ook omdat je functie daar om vraagt. Dit rapport
genereert zoveel informatie dat focus hierin helpt.
Bekijk nu vanaf de volgende pagina welke kwaliteiten de feedforwardgevers jou hebben toebedeeld.
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Kwaliteiten volgens jezelf en de totale groep respondenten: ##barchart3##
Heeft passie/positieve ambities
Is gericht op resultaat
Is te vertrouwen / eerlijk
Toont eigenaarschap
Is zelfverzekerd
Is besluitvaardig
Heeft humor
Is optimistisch
Toont daadkracht
Is bereid risico’s te nemen
Is gedisciplineerd
Is mensgericht en stelt vragen
Heeft focus
Communiceert duidelijk
Motiveert en inspireert
Is klantgedreven
Is stressbestendig
Heeft een lange termijn visie en strategie
Is pro-actief
Doet wat hij/zij zegt en zegt wat hij/zij doet
Toont leervermogen
Monitort
Voert een dialoog
Deelt kennis
Verbetert continu
Is veerkrachtig
Is zelfbewust
Heeft een brede belangstelling
Betrekt anderen
Accepteert fouten van anderen
Toont waardering
Is flexibel
Coacht
Relativeert
Is creatief
Is efficiënt
Geeft feedback
Is gericht op de nabije omgeving
Delegeert naar kracht
Ontvangt feedback
Is bescheiden
Stimuleert verbinding en samenwerking
Begrijpt besluitvorming en de context van de…
Mobiliseert mensen
Formuleert en handelt in lijn met de…
Is gericht op diversiteit
Heeft gevoel voor timing
Stelt collectief belang voorop

Jouw 3e keuze
Jouw 7e keuze
Jouw 10e keuze

Jouw 1e keuze
Jouw 9e keuze

Jouw 4e keuze

Jouw 6e keuze

Jouw 5e keuze

Jouw 8e keuze

Jouw 2e keuze

N = 32
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Kwaliteiten volgens de totale groep respondenten:

##barchart1##
Heeft passie/positieve ambities
Is gericht op resultaat
Is te vertrouwen / eerlijk
Toont eigenaarschap
Is zelfverzekerd
Is besluitvaardig
Heeft humor
Is optimistisch
Toont daadkracht
Is bereid risico’s te nemen
Is gedisciplineerd
Is mensgericht en stelt vragen
Heeft focus
Communiceert duidelijk
Motiveert en inspireert
Is klantgedreven
Is stressbestendig
Heeft een lange termijn visie en strategie
Is pro-actief
Doet wat hij/zij zegt en zegt wat hij/zij doet
Toont leervermogen
Monitort
Voert een dialoog
Deelt kennis
Verbetert continu
Is veerkrachtig
Is zelfbewust
Heeft een brede belangstelling
Betrekt anderen
Accepteert fouten van anderen
Toont waardering
Is flexibel
Coacht
Relativeert
Is creatief
Is efficiënt
Geeft feedback
Is gericht op de nabije omgeving
Delegeert naar kracht
Ontvangt feedback
Is bescheiden
Stimuleert verbinding en samenwerking
Begrijpt besluitvorming en de context van de…
Mobiliseert mensen
Formuleert en handelt in lijn met de…
Is gericht op diversiteit
Heeft gevoel voor timing
Stelt collectief belang voorop

N = 32
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Kwaliteiten volgens jezelf:
##barchart2##

Is optimistisch
Stimuleert verbinding en samenwerking
Heeft passie/positieve ambities
Is mensgericht en stelt vragen
Toont leervermogen
Is klantgedreven
Is gericht op resultaat
Is creatief
Toont daadkracht
Toont eigenaarschap
Heeft een brede belangstelling
Is bereid risico’s te nemen
Mobiliseert mensen
Toont waardering
Is besluitvaardig
Motiveert en inspireert
Verbetert continu
Relativeert
Heeft humor
Is gericht op de nabije omgeving
Heeft gevoel voor timing
Begrijpt besluitvorming en de context van de…
Stelt collectief belang voorop
Heeft een lange termijn visie en strategie
Deelt kennis
Accepteert fouten van anderen
Formuleert en handelt in lijn met de…
Is efficiënt
Betrekt anderen
Coacht
Geeft feedback
Monitort
Voert een dialoog
Communiceert duidelijk
Delegeert naar kracht
Is stressbestendig
Is veerkrachtig
Is pro-actief
Is gericht op diversiteit
Ontvangt feedback
Is flexibel
Is bescheiden
Is gedisciplineerd
Doet wat hij/zij zegt en zegt wat hij/zij doet
Is te vertrouwen / eerlijk
Is zelfverzekerd
Is zelfbewust
Heeft focus

N=1
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Analyse tips
Hoeveel van de 48 kwaliteiten zijn door de respondenten gekozen als passend bij jou?
Zijn dit er veel, dan worden de meeste van de kwaliteiten dus wel degelijk in je gezien.
Een prachtig compliment! Of ben je een kameleon en ziet iedere respondent iets anders?
Zijn dit er maar een aantal, dan zegt dit mogelijk iets over je uitgesprokenheid in deze
kwaliteiten. De aangevinkte kwaliteiten zijn in dit geval unaniem de krachten die in jou
gezien worden.
De eerste 10 zijn de kwaliteiten die anderen het meest van toepassing vinden op jouw
functioneren.
Zijn dit minder dan 10 kwaliteiten? Dan zegt dit mogelijk iets over jouw mate van
uitgesprokenheid in deze kwaliteiten.
Wijkt het door jou gekozen aantal kwaliteiten sterk af van de geselecteerde
kwaliteiten door de feedforward groep? Dan zegt dit dat je anders naar jezelf kijkt
dan de respondenten.
Welk ‘beeld’ roept de feedforward bij je op? Zie je een rode draad? Zowel wat
betreft de kwaliteiten die je jezelf toedicht, als de kwaliteiten die anderen in je zien?
Wat is hierin het verschil?
Voordat je na gaat denken over wat je beter en effectiever zou willen doen: leg je
krachten nu eerst eens naast de kwaliteiten die je eerder noemde, die volgens jou
essentieel zijn in jouw huidige rol en functie op dit moment:
Hoe kun je de geselecteerde 10 kwaliteiten nog effectiever en succesvoller inzetten?
Kijk ook naar de kwaliteiten die net buiten de eerste 10 vallen. Dit zijn vaak
kwaliteiten die relatief eenvoudig nog sterker te maken zijn!
Ga in gesprek met de respondenten om hun perspectief te begrijpen en/of
ondersteuning te vragen wanneer je bepaalde kwaliteiten effectiever wilt gaan inzetten.
Waar zitten mogelijk de verschillen? Wat verstaan we onder de verschillende kwaliteiten
en hoe uit zich dat in concreet gedrag? OP welke punten denken zij dat je nog meer het
verschil kunt maken?
Ga in gesprek met je leidinggevende om te onderzoeken waar ruimte zit ter
ondersteuning van je leer- en ontwikkelproces en hoe deze ook past bij het collectieve
doel en de fase van teamontwikkeling. Mogelijk kun je je ontwikkelpunten meenemen in
de bestaande ontwikkelgesprekken.
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Hoe zijn jouw kwaliteiten verdeeld over de 3 pijlers?
Op basis van de laatste inzichten hebben we de 48 kwaliteiten onderverdeeld in 3 feedforwardpijlers.

Kun je authentiek, mensgericht en ondernemend in een zijn?
Er zijn maar weinig mensen die zowel authentiek zijn, mensgericht aansturen en ondernemend zijn. Toch
zijn het dé drie pijlers om optimaal bij te dragen aan het succes van je organisatie.
Authentiek zijn wordt gewaardeerd. Autoriteit krijg je door eerlijk en oprecht te zijn. Het zijn optimistische
mensen die individuele en teamprestaties verbeteren en vertrouwen opbouwen. Ze kijken goed naar
zichzelf en de ander. Authentieke leiders zijn ook daadkrachtig en resultaatgericht. Langetermijnresultaat
gaat boven kortetermijnwinst.
Mensgericht aansturen geeft medewerkers energie. Collega’s voelen zich gehoord en waardevol. Ze zien
en voelen dat ze in de besluitvorming en de efficiëntie op de werkplek betrokken worden. Door feedback
te stimuleren, kennis en ervaringen te delen en constant in contact te staan met anderen, stimuleert deze
manager het ontstaan van nieuwe ideeën en creëert hij/zij een sfeer van continu verbeteren. Daarnaast
is er ook meer begrip voor elkaar en leidt dit meestal tot betere, meer effectieve, beslissingen. Een
mensgerichte aanstuurder is daarnaast ook in staat om duidelijke grenzen aan te geven en individueel
besluiten te nemen.
Om te kunnen vernieuwen en verbeteren is ondernemerschap noodzakelijk binnen een organisatie. Een
Ondernemer binnen een organisatie weet ontwikkelingen van buiten te koppelen aan interne acties.
Hij/zij weet ideeën te mobiliseren en efficiënt te benutten in het belang van de organisatie. Een succesvol
ondernemer moedigt intern ondernemerschap bij medewerkers aan. Hij/zij durft risico’s te nemen, maar
houdt daarbij rekening met de context en structuur van de organisatie.

Een succesvol leider weet innovatieve ideeën te koppelen aan interne
acties en daartoe mensen te mobiliseren en ondernemerschap te
stimuleren.Hij/zij durft besluiten te nemen die bijdragen aan
het langetermijnsucces van de organisatie, ook al is succes
niet altijd gegarandeerd. Hij/zij weet voor die besluiten niet
alleen draagvlak te creëren bij collega’s en de medewerkers
door deze te verbinden aan zingeving, maar laat deze ook
effectief
in
samenwerking
en
onder
eigen
verantwoordelijkheid uitvoeren. Een soort super(wo)man
dus!
En super(wo)men zijn zeldzaam…
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Jouw verdeling
In de grafiek hieronder zijn de 48 kwaliteiten onderverdeeld in de drie pijlers volgens de totale
feedforward groep en daaronder de verdeling zoals je dat zelf hebt geselecteerd.
Nogmaals benadrukken we dat de driedeling essentiële combinaties van kwaliteiten in zich hebben die
lange termijn succes bepalen. Hier geldt echter dat naast het inzicht hebben in de eigen krachten en welke
kwaliteiten op dit moment essentieel zijn vanuit je rol en functie, de oplossing vaak ligt in het én
verstevigen van kwaliteiten die je al hebt (de een al wat meer ontwikkeld dan de ander) én in het
betrekken van teamleden op juist die krachten die jij mogelijk minder ontwikkeld hebt.

Authentiek zijn - 39%

Mensgericht aansturen - 28%

33%

Ondernemen - 33%

39%

28%

N = 32

Verdeling over de 3 factoren op basis van jouw
persoonlijke selectie:
Authentiek zijn - 28%

Mensgericht aansturen - 31%

Ondernemen - 40%

28%
40%

32%

N=1
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Hieronder de aan jou meest toebedeelde kwaliteiten per pijler

Meest toebedeeld bij Authentiek Zijn door alle respondenten
Is te vertrouwen /
eerlijk

Is betrouwbaar en geloofwaardig.

Toont eigenaarschap

Neemt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de organisatie/ de
taak. Voelt zich zowel betrokkene als eigenaar.

Is zelfverzekerd

Is zeker van de eigen competenties en vaardigheden.

Meest toebedeeld bij Mensgericht Aansturen door alle respondenten
Is besluitvaardig
Is mensgericht en stelt
vragen
Communiceert
duidelijk

Is resoluut in keuze en besluit. Geeft duidelijke grenzen aan door te
besluiten. Durft steeds keuzes te maken, onafhankelijk van anderen.
Tracht de ander beter te leren kennen door het stellen van open vragen.
Brengt informatie, ideeën en doelen duidelijk, helder en concreet over.

Inspireert, motiveert en stimuleert de ander om buitengewoon goed te
Motiveert en inspireert presteren en meer te doen dan zij ooit hadden gedacht.

Meest toebedeeld bij Ondernemen door alle respondenten
Heeft passie/positieve
ambities
Is gericht op resultaat
Is bereid risico’s te
nemen

Gelooft in en is enthousiast over het bereiken en realiseren van een positief
doel.
Maakt de vertaalslag van doelen naar resultaten en richt zich op het
realiseren ervan op effectieve wijze.
Calculeert de kans op gevaar en/of verlies in en besluit, ook wanneer succes
niet zeker is.
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Analyse tips
Wellicht heb je van alle drie de pijlers kwaliteiten in je profiel zitten. Het kan ook zijn dat je
overwegend van één pijler kwaliteiten toebedeeld hebt gekregen. Lees de kwaliteitenlijst er
nog eens op na. Alles kan en het is niet goed of fout. Belangrijk is dat je je eigen kwaliteiten,
die bijdragen aan het succes van je organisatie, herkent en erkent. Misschien zijn er jou ook
kwaliteiten toebedeeld waar je zelf nog niet aan had gedacht? Of dat er wel degelijk
kwaliteiten in jou worden gezien behorende tot een specifieke pijler die je zelf wat minder
passend bij jou had ingeschat? Ook is het interessant te analyseren welke kwaliteiten voor
jou daarnaast makkelijk zijn om nog wat steviger en effectiever aan- en in te zetten.
Daarnaast kun je op zoek gaan naar collega’s die jou aanvullen en die jij aanvult, om samen
tot nog betere prestaties te komen!
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Hieronder de 5 meest toebedeelden kwaliteiten per groep
Totaal
respondenten
(n = 32)

Door jezelf

Medewerkers

(n = 1)

(n = 16)

Collega’s (gelijk
functieniveau)
(n = 1)

Leidinggevende(n)
(hoger
functieniveau)

Externe relaties

Privé relaties

(n = 8)

(n = 7)

(n = 0)
Heeft
passie/positieve
ambities

Is optimistisch

Is gericht op
resultaat

Toont
eigenaarschap

-

Heeft
passie/positiev
e ambities

Is te
vertrouwen /
eerlijk

Is gericht op
resultaat

Stimuleert
verbinding en
samenwerking

Toont
eigenaarschap

Is gericht op
resultaat

-

Is mensgericht
en stelt vragen

Heeft
passie/positiev
e ambities

Is te vertrouwen
/ eerlijk

Heeft
passie/positiev
e ambities

Is zelfverzekerd

Heeft focus

-

Is te
vertrouwen /
eerlijk

Heeft humor

Toont
eigenaarschap

Is mensgericht
en stelt vragen

Heeft
passie/positieve
ambities

Toont
daadkracht

-

Heeft humor

Is
gedisciplineerd

Is zelfverzekerd

Toont
leervermogen

Is besluitvaardig

Is
besluitvaardig

-

Is gericht op
resultaat

Is optimistisch
Is zelfverzekerd
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Analyse tips
Zijn de kwaliteiten, toebedeeld door de verschillende groepen respondenten, gelijk of juist
verschillend? En zien zij dezelfde kwaliteiten als jij? En wat zijn de verschillen dan?
Misschien zien zij allemaal dezelfde kwaliteiten in jou of juist andere kwaliteiten? Is dat
effectief gezien je werkzaamheden? Of is het effectiever om meer diversiteit of juist meer
eenduidigheid hierin aan te brengen? Ga met deze vragen aan de slag!
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Manager en/of Leider?
Om je organisatie succesvol te maken heb je zowel management- als leiderschapskwaliteiten nodig. Beide
zijn noodzakelijk om excellent te presteren. We gebruiken hierbij de diverse indelingen Management
versus Leiderschap geformuleerd door o.a.Harvard, HPO Center, Forbes en Business Insider.
Kwaliteiten die een succesvol leider maken, zijn o.a. leervermogen tonen, feedback ontvangen, gericht
zijn op diversiteit, een lange termijn visie hebben en mensen weten te inspireren. Zij functioneren op basis
van vertrouwen, zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Ook zijn ze mensgericht en ondernemend, wat zij
combineren met veerkracht en continue verbetering.
Kwaliteiten die een manager succesvol maken zijn o.a. taakgerichtheid, discipline tonen, dialoog aangaan,
de ander aanspreken op gedrag, daadkracht tonen en kunnen monitoren.
Beide rollen zijn verschillend en essentieel voor het succes van een organisatie. Een organisatie heeft
zowel leiders als managers nodig.
Als we de 48 kwaliteiten uit de feedforward analyse™ tegen voorgenoemde indelingen van ‘leider’ en
‘manager’ aanhouden, dan is dit jouw verdeling volgens de totale feedforward groep:

Leiderschap - 47%

53%

Management - 53%

47%

N = 32

Verdeling op basis van de door jou geselecteerde kwaliteiten:

Leiderschap - 58%

Management - 42%

42%
58%

N=1
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Analyse tips
Zijn jou vooral managementkwaliteiten toebedeeld of juist leiderschapskwaliteiten? Of
heb je een combinatie van de twee evenredig verdeeld gekregen? En hoe verschilt dat van
de verdeling die je jezelf hebt toebedeeld? Wanneer je de verdeling van leiderschaps- en
managementkwaliteiten naast je werkzaamheden/rol legt, hoe effectief maakt deze
verdeling jou dan in de praktijk?

In eventuele aanvullende coachgesprekken (individueel of op teamniveau) wordt
uitgebreid stilgestaan bij hoe jouw verdeling eruit ziet en hoe deze effectiever te maken,
gezien de taak waar je/jullie voor staat/staan. In deze gesprekken kan je ook, indien
gewenst, uitgebreider stilstaan bij de kwaliteiten die specifiek als managementkwaliteit
worden gezien en die specifiek een leider maken.
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Harde versus Zachte Kwaliteiten
Om je organisatie succesvol te maken heb je zowel ‘harde’ als ‘zachte’ kwaliteiten nodig, geïnspireerd
door George Kohlrieser3 nu door ons genoemd ‘daring’ en ‘caring’ kwaliteiten. De ene verdeling is ook
hier weer niet beter dan de andere verdeling. Beide zijn noodzakelijk om excellent te presteren. Dus
wanneer specifieke kwaliteiten minder ontwikkeld zijn door jou kun je collega’s betrekken op juist die
kwaliteiten. Daarnaast vormt de uitdaging om die kwaliteiten zelf wat verder te ontwikkelen en te
verstevigen.
Voorbeeld: door je ‘harde’ kwaliteiten wat meer aan te zetten, voorzie je je ‘zachte’ kwaliteiten van nog
meer kracht en zet je daardoor deze laatste effectiever in. Wanneer je bijvoorbeeld zeer gericht bent op
de ander, graag zorgt voor de ander, vragen stelt en coacht (zachtekwaliteiten), ben je daar effectiever in
wanneer je de ander tegelijkertijd ook direct durft aan te spreken op zaken of conflicten op tafel durft te
leggen (harde kwaliteiten). Uiteraard wanneer je dat doet in combinatie met je zachte kwaliteiten,
namelijk vanuit het contact en de relatie met de ander. Hierdoor worden er geen ‘stinkende’ wonden
gemaakt, maar worden zaken vanuit contact op tafel gelegd, waardoor juist meer duidelijkheid en
harmonie ontstaat.
Dit geldt ook andersom.Alleen met een rationele ‘harde’ uitleg en het tonen van discipline kom je er niet.
Juist door de combinatie met de zachte kant zorg je ervoor dat mensen ook echt betrokken raken en mee
willen bewegen vanuit zichzelf. Zij zullen, ook wanneer het tegen zit, die extra mile eerder met je willen
lopen.
Als we de 48 kwaliteiten uit de feedforward analyse™ tegen voorgenoemde indeling van zachte en
harde kwaliteiten aanhouden, dan is dit jouw verdeling volgens de feedforward groep:

'Harde' kwaliteiten - 59%

'Zachte' kwaliteiten - 41%

41%
59%

N = 32

Verdeling op basis van de door jou geselecteerde kwaliteiten:

'Harde' kwaliteiten - 30%

'Zachte' kwaliteiten - 70%

30%
70%

N=1

3

Prof. dr. George Kohlrieser - Amerikaanse organizational and clinical psychologist, Professor of Leadership and Organizational Behavior (IMD).
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Analyse tips
Zijn jou op de vorige pagina met nadruk harde kwaliteiten toebedeeld of juist de wat
zachtere kwaliteiten? Of heb je een combinatie van de twee evenredig toebedeeld
gekregen? Wanneer je jouw verdeling naast je werkzaamheden/rol legt en naast de
teamleden die je succesvol wilt aansturen, hoe effectief maakt deze verdeling jou dan in
de praktijk? Wat hebben je medewerkers meer of minder nodig van jou?
In eventuele aanvullende coachgesprekken (individueel of op teamniveau) wordt
uitgebreid stilgestaan hoe jouw verdeling eruit ziet en hoe deze effectiever te maken is,
gezien de taak waar je voor staat en de specifieke teamleden die je aanstuurt. In deze
gesprekken wordt er indien gewenst ook uitgebreider stilgestaan bij de kwaliteiten die
meer ‘daring’ zijn en meer ‘caring’.
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Individuele versus Relationele Kwaliteiten
Om je organisatie succesvol te maken heb je zowel individuele kwaliteiten als relationele kwaliteiten
nodig. Individuele kwaliteiten zijn kwaliteiten zoals: Ben je zelfbewust? Heb je focus? Neem je
verantwoordelijkheid/eigenaarschap? Heb je een passie/ positieve ambities? Toon je discipline?
Onder relationele kwaliteiten verstaan we kwaliteiten die jou tekenen in je relatie tot en afstemming met
anderen, bijvoorbeeld: coachkwaliteiten, delegeren naar kracht, feedback geven, waardering tonen,
dialoog voeren, draagvlak creëren, kennis delen, klantgericht zijn, etc.
Ook hier zijn beide weer noodzakelijk om excellent te presteren en een goed rolmodel te zijn voor
collega’s. Wanneer beide niet evenredig bij jou verdeeld zijn, kun je specifieke kwaliteiten mogelijk
situationeel wel meer/minder laten zien en/of een ander op diens kracht betrekken zodat daar wel aan
voldaan wordt.
Als we de 48 kwaliteiten uit de feedforward analyse™ tegen voorgenoemde indeling van ‘individuele’ en
‘relationele’ kwaliteiten aanhouden, dan is dit jouw verdeling volgens de feedforward groep:

Individuele kwaliteiten (ik) - 71%

Relationele kwaliteiten (wij) - 29%

29%
71%

N = 32

Verdeling op basis van de door jou geselecteerde kwaliteiten:

Individuele kwaliteiten (ik) - 59%

Relationele kwaliteiten (wij) - 41%

41%
59%

N=1
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Analyse tips
Zijn jou met nadruk individuele kwaliteiten toebedeeld of juist de meer relationele
kwaliteiten? Of heb je een combinatie van de twee evenredig toebedeeld gekregen?
Wanneer je jouw verdeling naast je werkzaamheden/rol legt en naast de teamleden die je
succesvol wilt aansturen, hoe effectief maakt deze verdeling jou dan in de praktijk? Wat
hebben je medewerkers mogelijk meer/minder nodig van jou?
Is het een signaal dat je juist meer van jezelf mag laten zien en daar meer stevig op mag
worden, of dien je meer gerichtheid te tonen voor de groep c.q. de organisatie en wat je
voor hen kunt betekenen? Ben je meer gemotiveerd en gericht op je eigen individuele
belang? Of staat het collectieve belang bij jou altijd voorop en maak je jezelf misschien
zelfs ondergeschikt daaraan?
Sta stil hoe jouw verdeling eruit ziet en hoe deze effectiever te maken, gezien de taak waar
je voor staat en de specifieke teamleden die je aanstuurt.
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Acties op basis van jouw kwaliteiten

Zoals eerder gezegd, ieder mens en team heeft alles in zich, de vraag is alleen hoeveel aandacht deze
kwaliteit krijgt in jou en/of het team.
Wat haal jij als drie meest waardevolle punten uit het rapport? En welke acties ga jij daaraan verbinden
(houd het vooral klein en behapbaar)?

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________
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Hoe nu verder?
Je hebt nu meer inzicht gekregen in hoe anderen en jijzelf naar jouw kwaliteiten kijken.

Wat zou je effectiever willen doen?
De eerste stap is voor jezelf of met je team te besluiten wat je effectiever zou willen aanzetten bij jezelf
of in het team. Wellicht wil je eenkwaliteit die in jou gezien wordt nog steviger en meer zuiver inzetten.
Of je wilt een kwaliteit die jij al in je hebt verder ontwikkelen en krachtiger maken. Zoals eerder gezegd,
ieder mens en team heeft alles in zich, de vraag is alleen hoeveel aandacht deze kwaliteit krijgt in jou
en/of het team.
Een intentie alleen is echter niet voldoende om kwaliteiten verder te verstevigen en/of te verbeteren. Kijk
en bespreek wat jij nodig hebt om de discipline te kunnen gaan tonen om jouw punten daadwerkelijk op
te pakken.

Wat is nodig om de discipline te kunnen opbrengen?
Mogelijke manieren van aanpak:
Zoek een buddy/maatje in je omgeving die jou hierbij ondersteunt. Zorg dan dat je buddy je
ontwikkelpunt goed begrijpt, zodat deze jou de juiste spiegel kan voorhouden en jou van
complimenten kan voorzien wanneer je ook daadwerkelijk je voornemens realiseert! Jij en/of je
team disciplineren elkaar zogezegd. Zorg er wel voor dat er al wel een goede aanspreekcultuur is
wanneer je voor deze optie kiest.
Volg een training/cursus om een specifieke kwaliteit/ thema te verstevigen. Een training / cursus
kan meer inzicht en oefening geven rond deze kwaliteit.
Versteving een kwaliteit middels coach-gesprekken/sessies aangezien het niet voor niets is dat jij
deze kwaliteit niet altijd als eerste laat zien, terwijl je wel voelt dat deze kwaliteiten situationeel
vaker moet worden ingezet.

Het betrekken van anderen op basis van hun kwaliteiten
Een conclusie kan ook zijn dat het betrekken van anderen op hun kwaliteiten de beste volgende stap
vormt. Je onderkent het belang van diverse perspectieven voor een rijkere besluitvorming en wilt nu een
ander meer op diens kracht kunnenbetrekken. Dit gaat verder dan mensen met verschillende
perspectieven bij elkaar in de kamer of in een (project)team zetten. Je moet er ook echt gebruik van zien
te maken! En dat is nog niet zo makkelijk aangezien we vaak veel ‘vinden’ van mensen die de wereld
anders bezien dan wij zelf.
Wanneer je het lastig vindt een specifieke kwaliteit bij een ander te betrekken omdat je veel
‘vindt’ van die kwaliteit, is het mogelijk een goed idee om in je eigen omgeving eerst op zoek te
gaan naar mensen die deze kwaliteit wel op een positieve manier aanwenden. Leer daarvan en
onderzoek wat jij daarvan zelf kunt laten zien.
Wanneer jullie als team willen leren elkaar meer in de zetten op jullie kwaliteiten dan is een
teamsessie een mooie optie om dat verder met elkaar uit te zoeken en passend te maken.
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bijlagen
1. Opmerkingen en aanvullingen door de feedforwardgevers op de kwaliteiten (anoniem)
2. De 48 kwaliteiten van excellente managers en leiders
3. Wetenschappelijke verantwoording
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BIJLAGE 1: OPMERKINGEN EN AANVU LLINGEN DOOR DE FEED FORWARDGEVERS
OP DE KWALITEITEN (A NONIEM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Heeft focus
o Als dir/eigenaar heeft Marco de volledige focus op groei
Is zelfbewust
o Komt ook tot uiting in zijn houding, kan soms zelfingenomen overkomen maar is zeker niet
zo bedoeld. Is over het algemeen onbekommerd.
o Kent zichzelf en wil zich steeds verbeteren
Is te vertrouwen / eerlijk
o al 32 (of 33?) jaar hele goede trouwe vriend; misbruikt geen informatie, maakt geen
misbruik van gevoelens etc , zegt eerlijk wat hij vindt/voelt en gaat zo ook om met mijn
gevoelens. geeft open/eerlijke feedback, altijd opbouwend
o Weet hierdoor snel relaties op te bouwen.
o Marco is betrouwbaar en echt geinteresseerd in andere mensen. Mensen nemen hem in
vertrouwen. What you see is what you get.
o Ik hoef nooit te twijfelen of een verhaal of antwoord waar is. Marco is oprecht en eerlijk (al
moet je daar soms heel direct en rechtstreeks naar vragen). En als hij een antwoord niet wil
of kan geven, geeft hij dat ook duidelijk aan.
Doet wat hij / zij zegt en zegt wat hij / zij doet.
o yeh, that's Marco. afspraak is afspraak. zeer trouw in
o Heb nooit het gevoel van een dubbele agenda bij Marco
Toont eigenaarschap
o ja, schuift niet snel een eigen issue bij een ander weg, zowel zakelijk (voor zover ik dat kan
zien) als prive
o Ook al zit er een MT, zijn besluiten zijn leidend
o Is al meer dan 20 jaar eigenaar van een succesvol bedrijf, zonder deze eigenschap bereik je
niet zo'n succes.
Is gedisciplineerd
o discipline heeft hem gebracht waar hij nu zakelijk staat, maar ook tav lange reistijden en
veel werk en bv trainen voor marathon (samen gedaan). kan focussen
o Zowel prive als zakelijk
Relativeert
o Als we even over zaken praten die niet goed gaan, is hij vaak daarna meteen "maar
goed...genoeg daarover" en dan volgt iets positiefs.
Is bescheiden
o Is niet protserig
Heeft humor
o ja, tot tranen aan toe
o Lacht veel, ziet de zonnige kant van dingen en ontwapent daarmee mensen
o Vind ik persoonlijk één van de belangrijkste eigenschappen die iemand moet hebben. Een
dag niet gelachen is een dag niet geleefd:)
Toont leervermogen
o Het moet wel praktisch zijn!
o Wil altijd blijven studeren en leren
Ontvangt feedback
o Zal graag discussiëren maar accepteert het wel.
Toont daadkracht
o Komt meteen in aktie als hij een idee heeft, lijkt nooit te twijfelen.
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Is veerkrachtig
o Marco is niet snel gek te maken. Als je hem beter kent weet je wanneer hij zich ergens
zorgen om maakt. Maar ook in die situaties blijft hij een aanspreekbaar en vriendelijk
persoon die mee kan buigen net de situatie die zich op dat moment voordoet.
Is optimistisch
o altijd. ziet altijd wel weer perspectief of zoekt oplossingen en bekijkt dingen van positieve
kant
o Ook in mindere tijden, blijft Marco geloven in verbetering
o Marco is een opportunist en krijgt naar wat wél kan ipv belemmeringen.
Is mensgericht en stelt vragen
o Valkuil is wel dat hij zich wat snel aanpast
o Oprecht geintersseerd in andere meningen en mensen. Kan soms provoceren om een
reactie uit te lokken. Wordt niet door iedereen gewaardeerd.
o Wilt graag meer over mensen weten en hun drijfveer, vraagt hier ook graag naar en toont
interesse.
o Vraagt altijd ook aan mij hoe het met mij gaat
Delegeert naar kracht
o Geeft veel ruimte en verantwoordelijkheid aan mensen en steunt dat.
Communiceert duidelijk
o Spreekt mensen op hun niveau aan. Is heel handig daarin. Recht toe recht aan, geen moeilijk
gedoe.
o Heldere communicatie in mail en in persoonlijk gesprek
Is besluitvaardig
o zeker. kan soms best even dingen overwegen maar als 'hij er klaar mee is'neemt hij snel
besluit
o Lijkt nooit te twijfelen, weet goed wat hij wel of niet wil. Twijfelt niet zichtbaar maar bsluit
en gaat aan de slag.
Voert een dialoog
o Loopt dan uit in lange discussies
o Is open voor meningen.
Toont waardering
o Geeft makkelijk welgemeende complimenten. En laat merken wat hem bevalt. Kan ook laten
merken als dingen hem niet aanspreken, maar doet dit met humor.
Motiveert en inspireert
o Kan knelpunten van anderen goed analyseren en relativeren, om zo de weg vrij te maken
voor de ander om in aktie te komen. Neemt daar ook echt tijd voor.
o Probeert mensen in de organisatie te stimuleren om gezamenlijk doelen te bereiken
o Marco is een coach en mentor (voor wie daar voor openstaat)
Deelt kennis
o ook privé doet hij moeite dingen uit te leggen
Heeft passie / positieve ambities
o hart voor zaak, Eelke, nieuwe huis en vrienden
o Heeft verschillende passies, zowel zakelijk als privé. Hij blijft hier aan vast houden.
o Marco is een echte ondernemer met een innovatieve koers.
Heeft een lange termijn visie en strategie
o Marco weet heel goed welk doel hij heeft en welke stappen hij moet ondernemen om het
doel te bereieken.
o Hij heeft (voor zichzelf) heel duidelijk waar hij met zijn bedrijf heen wilt. Ik denk dat hij hier
meer uit kan halen als hij de betrokkenen zijn belang en doel duidelijker maakt om zo het
gezamenlijke belang groter te maken.
Is klantgedreven
o Slogan "It's all about people" zegt genoeg
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-

-

o Geen aanvulling, deze zin zegt voldoende ;-)
Is gericht op resultaat
o Wat te weinig op de processen om tot resultaat te komen.
Is bereid risico’s te nemen
o Te impulieve besluiten kent een keerzijde, namelijk de gevolgen op lange termijn
o Ondernemen is risico nemen...
o Blijkt uit zijn afkeer van verzekeringen ;)
Heeft een brede belangstelling
o altijd wel een onderwerp om over te praten (tijdens het lopen of borrel erna), van zaken tot
politiek, van beleggen tot relaties (laatste prive en zakelijk)
o Veel interesse in vakgebied, maar zeker ook in de wereld om hem heen.
o Toont belangstelling naar andere en vraagt hier ook over door
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BIJLAGE 2: DE 48 KWALITEITEN VA N EXCELLENTE MANAGER S EN LEIDERS

Authentiek zijn
Een authentiek persoon krijgt autoriteit en wordt gewaardeerd voor zijn/haar
eerlijkheid en oprechtheid. Het zijn optimistische mensen die vertrouwen bouwen en
gericht zijn op het verbeteren van individuele en teamprestaties. Ze kijken goed naar
zichzelf en de ander en zijn reflectief. Authentieke personen zijn ook daadkrachtig en
resultaatgericht. Langetermijnresultaat gaat boven kortetermijnwinst.

Is zelfbewust
Is zelfverzekerd
Is te vertrouwen / eerlijk
Doet wat hij/zij zegt en
zegt wat hij/zij doet.
Toont eigenaarschap
Is gedisciplineerd
Relativeert
Is bescheiden
Heeft humor
Toont leervermogen
Ontvangt feedback
Is gericht op diversiteit
Toont daadkracht
Is pro-actief
Is veerkrachtig
Verbetert continu
Is optimistisch
Is stressbestendig
Is flexibel

Is zich bewust van zichzelf, zijn/haar emoties, eigen gedrag en impact
daarvan.
Is zeker van de eigen competenties en vaardigheden.
Is betrouwbaar en geloofwaardig.
Is congruent in woord en daad. Verbaal en non-verbaal gedrag komen
overeen.
Neemt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de organisatie/ de
taak. Voelt zich zowel betrokkene als eigenaar.
Onderneemt actie, is daaraan toegewijd en maakt echt af.
Plaatst zaken in groter perspectief. Bekijkt zaken betrekkelijk, in
verhouding tot andere zaken.
Plaatst zichzelf, het eigen ego of persoonlijke ambities niet op de
voorgrond.
Heeft een actieve goedmoedige houding om met situaties om te gaan.
Brengt daarmee lucht en positiviteit.
Vindt steeds nieuwe informatie en doet nieuwe ervaringen op en past
deze in de dagelijkse praktijk toe.
Staat open voor een terugkoppeling op zijn/haar gedrag en zoekt actief
naar (h)erkenning van de feedback.
Ziet en zoekt actief de kracht en toegevoegde waarde van mensen die een
ander perspectief hebben. Betrekt verschillende meningen en
perspectieven.
Voert plannen snel en met kracht uit.
Denkt stappen vooruit, signaleert vroegtijdig en handelt daar direct naar.
Neemt vaak het initiatief i.p.v. te volgen.
Boort actief mogelijkheden aan om met een probleem/negatieve ervaring
om te gaan en de draad weer op te pakken.
Maakt continu de balans op en is daarbij steeds gericht op verbeteren van
de werkzaamheden.
Laat veelvuldig een positieve gesteldheid zien.
Blijft kalm functioneren bij hoge werkdruk of onverwachte tegenslagen.
Past zich relatief makkelijk aan in onverwachte of niet comfortabele
situaties.

Formuleert en handelt in
Kent en vertaalt de gemeenschappelijke waarden van de organisatie in
lijn met de
acties.
gemeenschappelijke
waarden
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Mensgericht aansturen
Mensgericht aansturen geeft medewerkers energie. Collega’s voelen zich gehoord
en waardevol. Ze zien en voelen dat ze in de besluitvorming en de efficiëntie op de
werkplek betrokken worden. Door feedback te stimuleren, kennis en ervaringen te
delen en constant in contact te staan met anderen, stimuleert deze manager het
ontstaan van nieuwe ideeën en creëert hij/zij een sfeer van continu verbeteren.
Daarnaast is er ook meer begrip voor elkaar en leidt dit meestal tot betere, meer
effectieve, beslissingen. Iemand die mensgericht aanstuurt is daarnaast ook in
staat om duidelijke grenzen aan te geven en individueel besluiten te nemen.

Is mensgericht en stelt
vragen

Tracht de ander beter te leren kennen door het stellen van open vragen.

Delegeert naar kracht

Geeft de ander verantwoordelijkheid waar het kan, passend bij diens
potentie en ontwikkeling.

Communiceert duidelijk

Brengt informatie, ideeën en doelen duidelijk, helder en concreet over.

Is besluitvaardig

Is resoluut in keuze en besluit. Geeft duidelijke grenzen aan door te
besluiten. Durft steeds keuzes te maken, onafhankelijk van anderen.

Voert een dialoog

Is in de dialoog ontvankelijk voor de ander in het gesprek (luistert goed)
en laat actie volgen op het gesprek.

Monitort

Brengt in kaart (evalueert) of de juiste koers gevolgd wordt.

Toont waardering

Waardeert expliciet de betrokkenheid en toegevoegde waarde van
anderen. Geeft complimenten.

Geeft feedback
Coacht
Motiveert en inspireert
Betrekt anderen
Stimuleert verbinding en
samenwerking

Geeft regelmatig een directe terugkoppeling op de ander zijn/haar
gedrag.
Begeleidt anderen om tot betere prestaties te komen. Zoekt naar het
potentieel van mensen en stimuleert hen de eigen prestaties te
verhogen.
Inspireert, motiveert en stimuleert de ander om buitengewoon goed te
presteren en meer te doen dan zij ooit hadden gedacht.
Betrekt anderen en laat bijdragen naar kracht.
Brengt synergie aan in een groep van betrokkenen, stimuleert daarin
onderlinge betrokkenheid en motiveert betrokkenen tot doeltreffende
samenwerkingsverbanden. Zowel intern als extern.

Accepteert fouten van
anderen

Accepteert fouten van anderen, leert van fouten en stimuleert zo
vooruitgang en innovatie.

Deelt kennis

Deelt actief kennis en stelt hiermee de personen en/of teams in staat de
opgedane kennis later toe te passen op de eigen werksituatie.
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Ondernemen
Om te kunnen vernieuwen en verbeteren is ondernemerschap noodzakelijk
binnen een organisatie. Een succesvol ondernemer weet externe
ontwikkelingen te koppelen aan interne acties en moedigt ondernemerschap bij medewerkers aan. Hij/zij weet ideeën te mobiliseren en
efficiënt te benutten in het belang van de organisatie. Een succesvol
ondernemer durft risico’s te nemen, maar houdt daarbij rekening met de
context en structuur van de organisatie.

Heeft focus

Stelt en hanteert prioriteiten.

Heeft passie/positieve
ambities

Gelooft in en is enthousiast over het bereiken en realiseren van een
positief doel.

Heeft een lange termijn
visie en strategie

Ziet duidelijk het punt op de horizon en verwoordt/vertaalt deze naar een
passende strategie.

Is klantgedreven

Stelt altijd de klant centraal (i.p.v. het eigen belang).

Is gericht op resultaat

Maakt de vertaalslag van doelen naar resultaten en richt zich op het
realiseren ervan op effectieve wijze.

Is efficiënt

Heeft een doelmatige werkwijze. Zet tijd, mensen en middelen juist in.

Stelt collectief belang
voorop

Laat het collectieve belang voorgaan, ook op het individuele belang.

Begrijpt besluitvorming
en de context van de
organisatie

Begrijpt wanneer en hoe succesvol invloed uit te oefenen in de context
waar werkzaam. Kent en heeft begrip voor de belangen van anderen
hierin.

Mobiliseert mensen
Heeft gevoel voor timing

Krijgt actief mensen in beweging.
Voelt goed aan wanneer wel/ niet te acteren.
Calculeert de kans op gevaar en/of verlies in en besluit, ook wanneer
Is bereid risico’s te nemen
succes niet zeker is.
Is creatief

Heeft scheppend vermogen, is vindingrijk en uitvindend.

Is gericht op de nabije
omgeving

Kent de eigen branche goed en houdt deze kennis bij.

Heeft een brede
belangstelling

Ziet en leert actief van andere branches/disciplines, maatschappelijke
ontwikkelingen en economische indicatoren.
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BIJLAGE 3: WETENSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING
Er zijn voldoende 360 graden feedback tools die informatie verzamelen over de verschillende
competenties van managers en medewerkers. Maar hoe weet je nu zeker dat deze competenties de
doorslaggevende leiderschap- en managementkwaliteiten zijn binnen High Performance Teams en
Organisaties? En hoe weet je of het feedbackinstrument dat je gebruikt, inclusief bijbehorende
rapportage, ook daadwerkelijk verbetering tot gevolg heeft? Dat weet je niet.
Voorgaande vormde de reden voor een grootschalig onderzoek naar feedbackinstrumenten. Drs. Muriel
Schrikkema ontwikkelde samen met haar team het breinvriendelijke 360 graden feedforward analyse™
instrument. Het wetenschappelijke team van dr. André de Waal valideert de lijst met leiderschap- een
managementkwaliteiten.
Fase 1. Breinvriendelijk 360 graden feedback instrument
Fase 2. Gevalideerde lijst met leiderschap- een managementkwaliteiten

Fase 1. Breinvriendelijk 360 graden feedback instrument
Veel grote organisaties huren bedrijven in om bij hen feedbackinterventies te organiseren. Daarvoor zijn
talloze 360 graden feedback methodes ontwikkeld, die onder meer als doel hebben om mensen beter te
laten presteren op basis van feedback op – en van – naaste collega’s.
Een toenemend aantal studies ontkrachten echter het idee dat door het benoemen van minder goede
eigenschappen prestaties verbeterd kunnen worden. Ze laten zien dat het brein angstig reageert op
negatieve feedback. Die onderzoeken liggen aan de basis van een nieuwe generatie breinvriendelijke
testen, waarin wel rekening is gehouden met de laatste inzichten in hoe motivatie, angst en inzet werken.
Nieuwe visie op 360 graden feedback
Een van de onderzoeken die laten zien dat traditionele 360 graden feedback methoden niet zo goed hun
werk doen als tot nu toe werd aangenomen is Turn the 360 around (P. Dixon, D. Rock en K. Ochsner (2010),
“Turn the 360 around: why feedback doesn’t work and how to do it better”, NeuroLeadership Institute).
De onderzoekers lieten daarin zien dat traditionele feedbackinterventies onder meer de status en een
bepaalde mate van zekerheid bedreigen. Je bent immers als gevolg van je gedrag op een bepaalde positie
terechtgekomen en wordt vervolgens op datzelfde gedrag aangesproken. Ook staat je autonomie onder
druk en worden je relaties bedreigd: vrienden waarvan je feedback ontvangt kunnen in vijanden
veranderen doordat ze je becommentariëren. Ten slotte wordt ook de redelijkheid bedreigd: ‘waarom
moet ik in de schijnwerpers staan?’, kan iemand zich afvragen als hij feedback krijgt.
Bij mensen die samenwerken in teams waar sowieso al veel ruis op de lijn zit kan negatieve feedback zelfs
een averechts effect hebben. Mensen kunnen door 360 graden feedback in een rare mentale stand
terecht komen, ze blokkeren of maken averechtse bewegingen waardoor de feedback niet binnenkomt.
Het is maar weinigen gegeven om meteen toe te geven: ‘Je hebt gelijk, ik heb het niet goed gedaan, ik ga
het anders doen’.
Dat heeft te maken met de dominantie van ons limbisch systeem, het meest primitieve deel van ons brein.
Dit deel van je brein wil zo min mogelijk angst en zoveel mogelijk genot ervaren. Bij gevaar of bedreiging
reageert je brein direct door stresshormonen te produceren die je minder alert en actief maken (Mesulam
M-M, 2000, “Principles of behavioral and cognitive neurology”, Oxford University Press). Dat kan dus ook
zo zijn wanneer je negatieve feedback krijgt. Die hormonen hebben invloed op je gedrag: ze maken je
minder efficiënt, waardoor je je minder goed kunt concentreren en slecht(er) nieuwe informatie tot je
kunt nemen. Een negatief commentaar op je gedrag beklijft dus ook slechter. Ander onderzoek van Naomi
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Eisenberger (2011), “The pain of social disconnection”, Nature Reviews Neuroscience ) laat zien dat
negatieve feedback hetzelfde doet met je hersenen als fysieke pijn. Het levert stress op.
Wanneer het bedreigende gevoel eenmaal is aangewakkerd is het niet zo snel meer tot rust te brengen.
Het belemmert mensen om creatief te zijn, om samen te werken en om afgewogen beslissingen te nemen.
En ook dat is weer te verklaren: meer dan 90 procent van ons gedrag wordt gedreven door het
onderbewustzijn, waardoor wij niet in staat zijn om bewust aan te geven wat de achterliggende reden
voor ons gedrag is. Hierdoor is er vaak discrepantie tussen wat wij denken, doen en voelen: wat wij zeggen
te zullen gaan doen, denken of prefereren, sluit niet altijd aan op wat wij daadwerkelijk denken, doen en
prefereren. Wanneer we op basis van 360 graden feedback dus aangeven zaken anders aan te pakken
bestaat er een zeer grote kans dat we dit in de praktijk niet echt gaan doen. De 360 graden feedback levert
dus niet op wat het had beoogd.
Nieuwe neurale verbindingen
Mensen complimenteren werkt totaal anders. De hersenen pakken dat positief op, zo liet de Japanse
onderzoeker Dr. Norihiro Sadato (Norihiro Sadato (2012), “Scientific explanation to why people perform
better after receiving a compliment”, National Institute for Physiological Sciences zien in een experiment.
Wanneer je mensen een complimentje geeft wordt dopamine aangemaakt, bijkomend effect daarvan is
dat ze vervolgens ook beter gaan presteren. Complimenten geven lijkt dan ook dé manier om mensen te
laten groeien en nieuwe vaardigheden aan het leren.
Het idee dat leiders zich zouden moeten focussen op sterktes in plaats van op zwaktes is niet nieuw. De
Amerikaanse schrijver en onderzoeker Tom Rath is er groot mee geworden. Hij schreef er verschillende
boeken over en werkt onder meer als adviseur voor managementonderzoeksbureau Gallup. Volgens Rath
en Gallup kent een goede leider zijn eigen kwaliteiten, zorgt hij ervoor dat er mensen met de juiste
kwaliteiten in zijn team komen en investeert hij in de kwaliteiten van anderen. Je kunt als leider dus beter
focussen op je talenten dan bezig zijn met de zaken waar je minder goed in bent. En datzelfde geldt ook
voor medewerkers, toont grootschalig onderzoek van Gallup (Rath, Tom (2007), “StrengthsFinder 2.0”,
Gallup) aan: als je focust op de kwaliteiten van een medewerker is hij veel meer betrokken bij de
organisatie en verricht hij dus beter werk.
George Kohlrieser, klinisch psycholoog en professor aan de IMD Business School verwoordde het als volgt:
“De centrale gedachte is dat mensen een veilige basis nodig hebben om de defensieve natuur van ons
brein uit te schakelen. Zodat we ons niet laten leiden door angsten en bedreigingen, maar ons laten
inspireren door kansen en mogelijkheden.”
Gebrekkige 360 graden feedback tools
De positieve psychologie vindt steeds meer weerklank. Wat je echter vaak nog ziet is dat het op papier
gepredikt wordt, maar dat er desondanks nog te vaak wordt ingezoomd op aandachts- en
ontwikkelpunten van mensen in plaats van op hun kwaliteiten. Dit komt doordat het instrumentarium
nog niet is aangepast op de nieuwe onderzoeken die het belang van positieve psychologie aantonen,
waardoor organisaties terugvallen op de ‘ouderwetse’ feedbackinterventies.
Dit was voor ons aanleiding om te gaan nadenken over een nieuw 360 graden feedback instrument
waarmee de kwaliteiten van personen wél worden benadrukt. In de eerste plaats moest daarvoor worden
bepaald welke kwaliteiten relevant zijn voor goede managers en leiders.
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Fase 2. Gevalideerde lijst met leiderschap- een managementkwaliteiten
De feedforward kwaliteiten en de drie feedforward pijlers werden ontwikkeld na afloop van een
onderzoeksproject naar de bepalende kwaliteiten van excellente managers en leiders binnen High
Performance Teams en Organisaties. Het project omvatte een literatuuronderzoek en een empirische
studie in de vorm van een wereldwijd uitgezette vragenlijst, welke afgerond wordt in 2017.
Het literatuuronderzoek
Het literatuuronderzoek begon met verzamelen van beschikbare onderzoeken naar excellente managers
en leidinggevenden, zodat dit kon worden opgenomen in hetwetenschappelijke validatie 360 graden
feedback tool door André de Waal literatuuronderzoek. De criteria die daarbij gebruikt werden, waren:
Het onderzoek moest specifiek zijn gericht op het vaststellen van management- en leiderschapskwaliteiten binnen High Performance Teams en Organisaties of best practices.
Het onderzoek bestond uit een survey met genoeg respondenten, waardoor de resultaten konden
worden gegeneraliseerd, of uit uitgebreide casestudy’s van diverse organisaties, wat betekende
dat de resultaten van toepassing waren op meer dan één organisatie.
Het onderzoek maakte gebruik van triangulatie waarbij meer dan één onderzoeksmethode werd
toegepast.
Het onderzoek omvatte uitgebreide documentatie met daarin een beschrijving en verantwoording van de
gekozen onderzoeksmethode, de onderzoeksbenadering en selectie van de onderzoekspopulatie,
alsmede een goed omschreven analyse en herleidbare resultaten en conclusies. Zodoende kon de
kwaliteit van het onderzoek worden gewaarborgd.
Het literatuuroverzicht omvatte 112 onderzoeken die voldeden aan een of meer van de vier criteria. Deze
onderzoeken vormden de basis voor het vaststellen van de potentiële management- en
leiderschapskwaliteiten binnen High Performance Teams en Organisaties, die nodig waren om de
vragenlijst voor de emperische studie te ontwikkelen. De onderzoeken werden gerangschikt naar diverse
categorieën, afhankelijk van de grondigheid waarmee de studie was uitgevoerd (bijvoorbeeld van puur
wetenschappelijk tot ‘gebaseerd op mijn ervaring’). Het proces van het vaststellen van de kwaliteiten
bestond vervolgens uit een reeks stappen. Allereerst werden uit de publicaties die kwaliteiten gehaald die
door de auteurs zelf als zeer belangrijk voor excellente managers en leiders werden beschouwd. Deze
elementen werden vervolgens in een matrix geplaatst. Omdat verschillende auteurs verschillende
terminologieën in hun publicaties gebruikten, werden vergelijkbare elementen in groepen geplaatst
onder één factor en kreeg iedere groep – later een pijler genoemd – een toepasselijke naam. Op deze
manier werd voor elke factor een matrix samengesteld, met daarbij een aantal kwaliteiten. Uiteindelijk
zijn 48 kwaliteiten gevonden.
Daarna werd de ‘gewogen belangrijkheid’, oftewel het aantal keren dat een bepaalde kwaliteit voorkwam
in de afzonderlijke onderzoek categorieën, voor elk van de kwaliteiten berekend.
Het literatuuronderzoek is uitgevoerd door Marco Schreurs en herhaald door dr. André de Waal van het
Center for Organizational Performance (HPO Center), waarbij de conclusies werden bevestigd.
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De empirische studie
In dit deel van het onderzoek gaan we op zoek naar de kwaliteiten die een manager moet bezitten en
gebruiken om daadwerkelijk die belangrijke rol te kunnen spelen. Daarvoor vragen wij ruim 10.000
deelnemers, binnen alle sectoren in 34 landen om (a) te beoordelen hoe high performing de organisatie
is; (b) in welke mate de persoon de 48 potentiële management- en leiderschapskwaliteiten laat zien; en
(c) hoe goed deze persoon presteert.
Met behulp van een statistische analyse door dr. André de Waal MBA (ondersteund door Robert
Goedegebuure, PhD, Associate Professor of International Business at the Maastricht School of
Management) komen hierna de kwaliteiten met een significante en sterke samenhang met de prestaties
van organisaties naar voren. Dit worden de feedforward kwaliteiten genoemd. Op basis van de statistische
analyse worden de kwaliteiten gerangschikt onder drie pijlers, de feedforward pijlers.
Het onderzoek moet aantonen dat er een directe en positieve relatie bestaat tussen de management- en
leiderschapskwaliteiten en High Performance Teams en Organisaties.
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Disclaimer en copyright
De geldigheidsduur van deze rapportage is conform NIP richtlijnen maximaal twee jaar,
omdat mensen in de loop der tijd kunnen veranderen.
Dit geautomatiseerde rapport geeft een beschrijving van kwaliteiten welke
voortkomen uit de gegeven selectie van kwaliteiten door de respondenten. De
subjectieve aard van beoordelingen moet bij de interpretatie van de data in
beschouwing worden genomen. Direction Europe BV kan daarom geen
verantwoordelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de resultaten en
beschrijvingen.
Bij de interpretatie van dit rapport dient rekening gehouden te worden met de
eigenschappen van de feedforward analyse™. Het gebruik van de bijbehorende
software is alleen toegestaan aan personen die naar het oordeel van Direction Europe
BV (eigenaar van de feedforward analyse™) hiervoor over de juiste deskundigheid
beschikken. Direction Europe BV is niet aansprakelijk voor consequenties van
oneigenlijk gebruik van deze rapportage, deze aansprakelijkheid ligt geheel bij de
organisatie die de rapportage beschikbaar stelt aan de kandidaat. Dit rapport is
automatisch gegenereerd.
Aan de informatie in deze rapportage kunnen geen rechten worden ontleend. Direction
Europe BV sluit dan ook iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van gebruik
van deze rapportage.
© 2016 Direction Europe BV. Het eigendomsrecht en copyright op de namen,
afbeeldingen, logo's en foto’s in de feedforward analyse™ en rapportage berust bij
Direction Europe BV.
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