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ZICHT OP DRIJFVEREN EN 
GEDRAGSVOORKEUREN
Gaat iemands voorkeur uit naar het ontdekken van 
het nieuwe en onbekende? Of naar het beheersen en 
structureren van zijn omgeving? Of naar het realiseren 
van resultaten? Of misschien naar mensen en naar het 
creëren van verbondenheid met anderen? 

Mensen verschillen in hun kijk op de wereld en in de 
manier waarop ze hun omgeving benaderen. Wat voor 
de een heel belangrijk is, krijgt nauwelijks de aandacht 
van de ander. Wat de een heel ijverig nastreeft, kan de 
ander gestolen worden.

De vragenlijst Karakterprofiel geeft inzicht in de 
waarden, behoeften en voorkeuren van mensen. Vanuit 
daar biedt het handvatten om diverse gedragsstijlen te 
voorspellen en te verklaren.

DOEL
De vragenlijst is inzetbaar voor coaching, 3600 
feedback, persoonlijke ontwikkeling, training, 
teambuilding, bij cultuurveranderingstrajecten, re-
integratietrajecten, bij studie- en loopbaanadvies, en 
voor onderzoeksdoeleinden.
. 
DOELGROEP EN NORMEN
De vragenlijst Karakterprofiel is beschikbaar voor 
volwassenen met een opleidingsniveau van vmbo 
t/m universitair niveau. Er zijn drie versies van deze 
vragenlijst die – voornamelijk qua taalgebruik – 
aangepast zijn aan het niveau van de doelgroep. Zie 
onderstaande tabel voor het overzicht:

De vragenlijst is ipsatief. Dit betekent dat de scores 
niet worden genormeerd door ze te vergelijken met de 
scores van anderen. Het resultaat geeft aan in welke 
mate verschillende gedragsstijlen ten opzichte van 
elkaar aanwezig zijn bij een persoon.

AFNAME
De vragenlijst Karakterprofiel bestaat uit 22 vragen. Elke 
vraag bevat vier eigenschappen of korte omschrijvingen. 
De respondent dient bij iedere vraag een rangvolgorde 
aan te geven: welke eigenschap het meest op hem/
haar van toepassing is, welke het minst en welke 
respectievelijk op de tweede en derde plaats staan. De 
vragen zien er als volgt uit:

De vragenlijst wordt online afgenomen en gescoord 
via het iScreen testsysteem. De afname heeft geen 
tijdslimiet en duurt ongeveer 15 minuten. 

RESULTATEN
Het resultaat wordt weergegeven in een score van 1 t/m 
9 per gedragsstijl. In totaal worden 40 punten verdeeld 
over de acht gedragsstijlen. Een enkele keer leidt 
afronding tot een totaal van 2 punten meer of minder. 
Een hogere score op een bepaalde stijl brengt dus 
vanzelf een lage(re) score met zich mee op een andere 
stijl. De scores laten zien in welke mate de verschillende 
gedragsstijlen ten opzichte van elkaar aanwezig zijn in 
een persoon.

KARAKTERPROFIEL

Niveau 
doelgroep Beschikbaar in taal

vmbo Nederlands, Engels, Frans

mbo
Nederlands, Engels, Frans, Duits

hbo / wo

Meest Minst

Eerlijk

Gevoel voor efficiency

Humoristisch

Rooskleurige verwachtingen
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ACHTERGROND
Het Karakterprofiel is gebaseerd op het concurrerende 
waarden model van Quinn (Quinn en Rohrbaugh, 1983). 
In het model wordt gesteld dat personen in essentie 
een achttal gedragsoriëntaties aan de dag leggen, 
die twee aan twee tegengesteld zijn aan elkaar. Deze 
gedragsstijlen zijn verdeeld over vier kwadranten van 
het model:
• Veranderingsgerichte kwadrant 

met Pionier en Netwerker;
• Resultaatgerichte kwadrant  

met Presteerder en Strateeg;
• Beheersgerichte kwadrant  

met Verankeraar en Analyticus;
• Mensgerichte kwadrant  

met Bemiddelaar en Helper.

8 Gedragsstijlen
De acht gedragsstijlen zijn elk een cluster van 
samenhangende gedragingen.

De Pionier
Deze stijl kenmerkt zich door gedrag waarbij men 
onbetreden paden bewandeld en door het onbekende 
wordt geboeid. Men is ondernemend en inventief, gaat 
soepel om met risico’s en onzekerheid, men is wars van 
routine en wil afwisseling.

De Netwerker
Deze stijl kenmerkt zich door gedrag waarbij men zich 
richt op het verwerven, uitbreiden en benutten van een 
sociaal netwerk. Men neemt moeiteloos sociaal initiatief, 
is contactueel onbeschroomd, omgevingsbewust, 
geanimeerd in optreden en presentatie.

De Presteerder
Deze stijl kenmerkt zich door gedrag waarbij men 
ambitieus opereert, energiek en gedreven is om doelen 
te bereiken en hoge verwachtingen heeft van zichzelf 
en van anderen m.b.t. resultaten. Men is gefocust en 
vastbesloten, en gaat op zoek naar erkenning van eigen 
bijdrage.

De Strateeg
Deze stijl kenmerkt zich door gedrag waarbij men 
focust op de toekomst en veranderingen, lange termijn 
planningen maakt en snel kan denken. Men overziet 
consequenties van veranderingen voor de toekomst, 
stelt langere termijn doelen en zorgt dat alle acties zich 
hierop richten.

De Verankeraar
Deze stijl kenmerkt zich door gedrag waarbij men de 
zaken graag op orde heeft, behoefte heeft aan structuur 
en eenduidigheid, begaan is met kwaliteit en oog heeft 
voor details. Men gaat secuur en geconcentreerd te 
werk, maakt graag eerst iets af voor dat hij iets anders 
begint en kijkt bij nieuwe problemen naar eerdere 
oplossingen.

De Analyticus
Deze stijl kenmerkt zich door gedrag waarbij men 
gefocust is op feiten en data, bekwaam is in het 
aanpakken van problemen en gebruik maakt van 
logica. Men bekijkt een probleem vanuit verschillende 
perspectieven, neemt eigen beslissingen en laat zich 
niet leiden door mooie praatjes.
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De Bemiddelaar
Deze stijl kenmerkt zich door gedrag waarbij men in 
sociale optiek verbindt en mensen tot elkaar brengt. 
Men probeert individuen te versmelten tot een groep, 
ondersteunt en vergemakkelijkt samenwerking en heeft 
oog voor gemeenschappelijkheid en eendracht.

De Helper
Deze stijl kenmerkt zich door gedrag waarbij men zich 
om anderen bekommert en behulpzaam is. Men is 
betrokken en heeft aandacht en begrip voor de ander, is 
attent, geduldig en laagdrempelig, toont belangstelling 
en is daarbij inlevend.

Alle gedragsstijlen zijn in meer of mindere mate bij 
iemand aanwezig. Een hoge score betekent dat iemand 
van nature sterk geneigd is dit gedrag te laten zien. Hier 
liggen ook de kwaliteiten van een persoon. Een (zeer) 
hoge score kan echter ook duiden op een valkuil. Een 
lagere score betekent dat het bijbehorend gedragsstijl 
niet de voorkeur heeft en dat het een persoon meer 
energie kost om dit gedrag te laten zien. Bij de valkuilen 
en bij de lagere scores liggen ontwikkelmogelijkheden. 


