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Achtergrond artikelen bij training module 2 ‘Bewust Leidinggeven’ 

 

Het gedragscompliment; uit HR base 

De continue dialoog in Het Nieuwe Beoordelen 

• Geplaatst door Jacco van den Berg op 18 januari 2017  

 

In maart verschijnt het boek Het Nieuwe Beoordelen, focus op talent. Een van de uitgangspunten van 
HNB is de continue dialoog. In deze blog meer over het gedragscompliment. 

Ieder medewerker heeft behoefte aan persoonlijke waardering voor het werk dat hij doet, zeker als 
daar een positieve ontwikkeling in waar te nemen is. Een gemeend compliment wordt dan ook vaak als 
een warme douche ervaren. Het toont aan dat bijvoorbeeld een leidinggevende (de complimentgever) 
oog en oor heeft voor het functioneren van zijn medewerker. Daarnaast vervult het een grote rol in het 
bestendigen van het positieve gedrag. Wel dient het compliment specifiek te zijn. Met een compliment 
als: ‘dat heb je goed gedaan’, kan de ontvanger niet veel. 

Een experiment met kinderen die een puzzel moesten maken, leerde dat kinderen die een 
prestatiecompliment (‘dat heb je snel gedaan’) kregen de tweede ronde voor een ‘makkelijkere’ te 
maken puzzel kozen. Zij dachten: ik kan puzzelen, dat heb ik net gehoord, dan moet ik dat nu weer 
waarmaken. Kinderen die in de eerste ronde complimenten over hun gedrag en/of het proces kregen 
(‘je begint bij de hoekjes, mooi, zo ontstaat er een systeem’ of, ‘wat goed dat jij om hulp vroeg’) kozen 
in een volgende ronde een moeilijkere puzzel. In de eerste (onderzoeks)ronde keek hun begeleider niet 
op zijn horloge maar naar het gedrag van de kinderen. Omdat deze kinderen iets geleerd hadden 
over hoe zij puzzelden, kozen zij voor een moeilijke vervolgopdracht (puzzel). Zij dachten:‘kom maar 
op, er is geen puzzel die ik niet aan kan, ik begin gewoon bij de hoekjes’. Zij hebben geleerd hoe te 
puzzelen en leerden over gedrag wat zij vaker moeten vertonen waardoor zij dat gedrag vaker gaan 
inzetten. 
 
Complimenten zijn belangrijke drijfveren om goed te blijven presteren en geven energie om door te 
blijven gaan. Medewerkers die nooit complimentjes krijgen, kunnen gefrustreerd en onzeker worden. 
Doordat zij nooit van iemand horen of zij hun werk wel of niet goed verrichten, kunnen zij aan zichzelf 
gaan twijfelen 

 

  

http://www.hrbase.nl/profile/JaccovandenBerg
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Kernkwadranten van Daniël Ofman 

____________________ 

1 Kernkwaliteit 

Daadkrachtigheid 

_____________________ 

teveel van het goede ->  
_____________________ 

2 Valkuil 

Drammerigheid 

______________________ 

Het negatief tegenovergestelde 

daarvan is: 

  
het positief tegenovergestelde 

daarvan is: 

__________________ 

4 Allergie 

Passiviteit 

_________________ 

<- teveel van het goede 
____________________ 

3 Uitdaging 

Geduld 

____________________ 

Voorbeelden van kernkwadranten 

Kwaliteit Valkuil Uitdaging Allergie 

Daadkracht Drammerigheid      Geduld Passiviteit 

Behulpzaamheid Bemoeizucht Zelfstandigheid Afstandelijkheid 

Relativeringsvermogen     Lichtzinnigheid Serieus zijn Zwaarmoedigheid 

Spontaniteit Wispelturigheid Consequent zijn    Rechtlijnigheid 

Flexibiliteit Met alle winden 

meewaaien 

Standvastigheid Starheid 

Accuratesse Pietluttigheid Creativiteit Warrigheid 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/zelfstandig
http://www.carrieretijger.nl/carriere/promotie/flexibiliteit
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/accuraat
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/creativiteit
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Durf  Overmoedigheid Voorzichtigheid Geremdheid 

 

Enneagram 

1.  Per fec t ionist :  wi l  goed z i j n  en de  dingen verbeteren  

"Je kunt me ook wel een controlfreak noemen. Ik wil graag dat de dingen perfect zijn en ben 
ontzettend kritisch. Ook naar mezelf. Ik heb altijd een stemmetje in mijn hoofd dat zegt dat het beter 
kan, beter moet! Ik kan slecht omgaan met dingen die niet volmaakt zijn, dan word ik boos. Gelukkig 
kan ik mezelf goed beheersen, want het verliezen van de controle, dat mag natuurlijk niet. Ik erger 
me vreselijk aan mensen die er met de pet naar gooien." 

Mijn sterke punten: ik heb veel discipline, ben betrouwbaar, ordelijk en idealistisch. 

Mijn zwakke punten: Ik ben vaak te kritisch en veeleisend. Bovendien kan ik stijf, formeel en 
ongeduldig zijn. 

Ik moet leren: 

• met mijn irritatie en boosheid om te gaan. 

• dat fouten maken mag. 

• meer contact te hebben met mijn emoties. 

• dat er meer manieren zijn dan de enige juiste. 

2.  Helper :  wi l  gel iefd z i j n  of  worden  

"Ik sta altijd voor iedereen klaar. Dat kan ik ook goed, want aanvoelen wat mensen nodig hebben is 
mijn tweede natuur. Ik heb soms de neiging mezelf weg te cijferen. Ik kan ook moeilijk 'nee' zeggen 
als iemand wat aan me vraagt. Het is ook zo leuk om wat voor een ander te doen en wat voor iemand 
te betekenen! De aandacht en de waardering die ik daarvoor krijg, maken me gelukkig. Ik kan slecht 
tegen leed en ruzie, omdat dan anderen pijn gedaan wordt. Iets voor mezelf vragen is lastig, ik weet 
vaak slecht wat ik zelf nodig heb en houd er ook niet van om hulp te vragen. Ik geef liever." 

Mijn sterke punten: ik ben behulpzaam, sensitief, goed in het aanknopen en onderhouden van 
relaties, enthousiast en tactvol. 

Mijn zwakke punten: Ik kan ook bemoeizuchtig zijn en bezitterig. Als je me niet waardeert, word 
ik klagerig, behoeftig en jaloers. 

Ik moet leren: 

• dat ik zelf ook zelf behoeftes en gevoelens heb. 

• mezelf te accepteren, zodat ik minder afhankelijk wordt van de goedkeuring van anderen. 

• ook iets voor mezelf te doen zonder me daarbij om een ander te bekommeren. 

3.  Succ esvol le  werker  of  de  presteerder :  wi l  suc c esvol  z i j n  

"Ik ben het type dat er echt voor gaat. Het leven is voor mij een wedstrijd die ik wil winnen door de 
beste te zijn en dingen te bereiken. Ik werk hard om mijn doelen te realiseren. Ik ben echt een 
doener: ideeën zet ik meteen om in daden. Snelheid en efficiency zijn daarbij mijn kracht. Ik weet 
mezelf goed te presenteren, ben zelfverzekerd in mijn optreden. Soms vinden mensen me arrogant. 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/durf
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/perfectionisme
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/zelfbeheersing
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/discipline
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-eigenschappen/sensitiviteit
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-eigenschappen/tact
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Ik kan er niet zo goed tegen als anderen de boel ophouden en tussen mij en mijn doelen gaan staan. 
Het idee dat het niet gaat lukken en dat ik faal is mijn grootste angst. Ik zet dan ook alles op alles om 
dat te voorkomen." 

Mijn sterke punten: ik ben gedreven, efficiënt, praktisch, doelgericht, optimistisch en besluitvaardig. 

Mijn zwakke punten: ik kan egoïstisch en berekenend worden, de gevoelens van anderen negeren 
en heel ongeduldig zijn. 

Ik moet leren: 

• samen te werken, 

• anderen te vertrouwen. 

4.  Romant ic us  of  indiv idual is t :  w i l  z ic hzel f  begr i j pen en ui tdrukken  

"Ik ben een echt gevoelsmens, het leven is voor mij een aaneenschakeling van pieken en dalen. 
Anderen vinden mij vaak overdramatisch. Het liefst doe ik de dingen op mijn eigen manier, ik ben 
dan vaak ook een buitenbeentje. Ik houd niet van het gewone, het alledaagse: ik ben gewoon een 
artiest. Ik heb dan ook een broertje dood aan routineklusjes. Ik houd van diepgang en stijl. Het liefst 
wil ik dat alles authentiek is. In relaties zoek ik naar iemand die mij écht wil kennen." 

Mijn sterke punten: ik ben origineel, creatief, authentiek, gevoelig - romantisch zelfs - en betrokken. 

Mijn zwakke punten: ik kan emotioneel uit balans raken, overgevoelig zijn en overdrijven. 

Ik moet leren: 

• bij de feiten te blijven. 

• te relativeren en zaken in de juiste proporties te zien. 

• doelen te stellen. 

5.  Observeerd er  of  waarnemer:  wi l  de  wereld  om z ic h  heen begr i j pen en z ic h  
c ompetent  voelen 

"Ik ben analytisch ingesteld en nuchter, ik beredeneer alles logisch. Ik houd graag 
emotioneel afstand: het gaat tenslotte om de feiten. Ik verzamel veel informatie en kennis en denk 
veel na. Ik orden zaken, totdat ik ze begrijp en ze in mijn referentiekader passen. Omdat ik er zo op 
gericht ben dingen te begrijpen, ben ik vaak een echte specialist. Uiterlijk vertoon en comfort zijn 
niet zo belangrijk voor me." 

Mijn sterke punten: ik ben scherpzinnig en onafhankelijk, kan zaken goed beschouwen en blijf bijna 
altijd kalm. 

Mijn zwakke punten: Ik kan kil, gierig en emotieloos zijn. Soms kan ik mezelf afsluiten van de 
buitenwereld en vanuit mijn ivoren toren op de wereld neerkijken. 

Ik moet leren: 

• daadkrachtig te zijn. 

• te gaan staan voor de dingen waar ik in geloof.  

• te luisteren naar mijn lichaam, intuïtie en gevoelens. 

• grenzen te stellen als de hoeveelheid informatie me te veel wordt. 

6.  Loyal i s t :  w i l  zekerheid  en vei l igheid  

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/besluitvaardig
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/authenticiteit
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen/index_html
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/rationeel-denken/analyseren
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/afstand-bewaren
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/persoonlijkheidsmodellen/specialist
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/onafhankelijkheid
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/intuitie
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/loyaal-aan-organisatie
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"Ik doe mijn plicht. Ik houd me graag aan regels, die zijn er echt niet voor niets. Ik zie alles wat er 
mogelijk mis kan gaan. De wereld zit tenslotte vol gevaren en niemand is voor honderd procent te 
vertrouwen. Dat maakt me soms angstig en het zorgt ervoor dat ik lastig besluiten kan nemen. Ik 
twijfel veel, vooral aan mezelf. Ik ben erg serieus en heb de neiging dingen te letterlijk te nemen." 

Mijn sterke punten: ik ben betrouwbaar, loyaal, een echte doorzetter en heb een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

Mijn zwakke punten: ik ben achterdochtig, kan dogmatisch worden en gaan doemdenken. Ik houd 
ook niet zo van verandering. 

Ik moet leren: 

• te relativeren en wat luchtiger te zijn. 

• te geloven in mijn eigen capaciteiten. 

• met de stroom mee te durven gaan. 

7.  Levensgenieter  of  opt imist :  wi l  b l i j ,  gelukkig  en tevreden z i jn  

"Het leven is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Dat doe ik dan ook met hart en 
ziel! Ik geniet graag van de mooie dingen van het leven. Pijn vermijd ik liever, door naar de zonnige 
kant te kijken. Als een ander in de put zit, ben ik degene die hem opvrolijkt. Ik ben nou eenmaal een 
rasoptimist, waarom zou je dingen zo zwaar maken? De wereld is vol mogelijkheden: ik ben altijd op 
zoek naar iets nieuws, iets leukers iets spannenders. Plannen maken voor de toekomst is mijn lust en 
mijn leven, daardoor kom ik vaak niet zo tot daden." 

Mijn sterke punten: ik ben spontaan en charmant, optimistisch, sprankelend en speels. 

Mijn zwakke punten: ik kan oppervlakkig zijn, impulsief, onverantwoordelijk, narcistisch en mezelf 
verliezen in onrealistische dromen. 

Ik moet leren: 

• mijn enthousiasme wat te temperen. 

• meer betrokken te zijn bij anderen. 

• mijn plannen ook uit te voeren. 

• wat nuchterder te zijn. 

8.  Baas  of  le ider :  wi l  z ic hzel f  besc hermen door  s terk  en vol  ze l fvertrouwen  te  
z i j n  

"Ik ben voor niets en niemand bang. Ik ga graag de strijd aan, met name om de macht. Eigenlijk ben 
ik het liefst de baas. Ik neem het niet zo nauw met regels en wetten, dat bepaal ik zelf wel! Ik kan 
het dan ook lastig accepteren als een ander sterker is dan ik. Ik ben soms wat zwart-wit ingesteld: 
iets is goed óf fout. Zo ga ik recht op mijn doelen af. Ik reageer instinctief: ik kan ineens heel erg boos 
worden en uit dat dan ook. Gelukkig ben ik het dan ook snel weer kwijt. In mijn manier van spreken 
doet mijn hele lichaam mee. Anderen vinden mij soms overweldigend en hebben het gevoel dat ze 
geen ruimte van me krijgen." 

Mijn sterke punten: ik ben krachtig, rechtvaardig, beschermend, grootmoedig en zelfstandig. 

Mijn zwakke punten: ik kan intimiderend, egocentrisch en bot zijn. Soms ben ik ronduit 
wraakzuchtig. 

Ik moet leren: 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/besluitvaardig
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/loyaal-aan-organisatie
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/doorzettingsvermogen
http://www.carrieretijger.nl/carriere/promotie/verantwoordelijkheid
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/zelfvertrouwen
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/macht
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/zelfstandig
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• socialer, warmer en menselijker te worden. 

• meer open te staan voor anderen. 

• zorgzamer te zijn. 

9.  Bemiddelaar :  wi l  in  eenheid  en harmonie  met  anderen leven  

"Ik bekijk de dingen graag van alle kanten. Laat iedereen zijn gang maar gaan. Ik ben niet van 
de conflicten, die ga ik uit de weg. Ik bewaar liever de vrede. Omdat ik van alles de voor- en nadelen 
kan zien, neem ik moeilijk besluiten. Wel ben ik goed in onderhandelen, omdat ik ook de 
belangen van de ander in het oog houd. Druk zijn en haasten, daar houd ik niet van. Ik kom lastig op 
gang. Maar als ik eenmaal op stoom ben, zet ik echt wel door. Ik heb een bloedhekel aan onechtheid 
en opgeblazen ego´s. Ik heb de neiging soms wat cynisch te worden. " 

Mijn sterke punten: ik ben diplomatiek, kan goed onderhandelen, ben bescheiden, kan me 
aanpassen en ben harmonieus. 

Mijn zwakke punten: ik ben soms saai, snel afgeleid, vergeetachtig en besluiteloos. 

Ik moet leren: 

• zelf een positie in te nemen en daarnaar te handelen. 

• prioriteiten te stellen en keuzes te maken. 

Welk  type ben j i j ?  

• Eén enneagramtype is dominant. 

De meeste mensen zullen in meerdere types wel iets herkennen. Toch is bij iedereen er eentje 
dominant. Als je niet meteen weet wat jouw type is, kun je een test doen. Bij de aanbevolen websites 
onderaan dit artikel staan er twee. 

Ronald Verschuren: "Ik ben een typische negen, een bemiddelaar. Dat heeft voordelen, ik kan met 
de meeste mensen goed door een deur. Toen ik manager werd, liep ik hard tegen mijn patronen 
aan. Ik kan nou eenmaal slecht mensen confronteren, ik trek me liever terug. Je snapt, dat werkt 
niet altijd bij iedereen als je leiding geeft. Van mijn toenmalige baas mocht ik coaching nemen om 
mijn managementvaardigheden te verbeteren. De coach maakte gebruik van het Enneagram om 
me te laten zien waar ik tegen aanliep. Dat heeft me veel inzicht gegeven over mijn manier van 
handelen. Nog steeds is de confrontatie zoeken niet mijn favoriet, maar ik heb dat wel geleerd, en 
kan het toepassen als ik het nodig heb." 

• Andere types die van invloed zijn: de vleugels 

Naast het type dat domineert zijn er volgens het model van het Enneagram nog twee andere types 
van belang. Die heten de vleugels, ze brengen meer nuance in je type. Als je je eigen type in kaart 
brengt zijn er meestal drie types waar je hoger op 'scoort'. In het model van het Enneagram zijn de 
twee types die net iets lager scoren in de top drie de types die ernaast liggen. Zo heeft een 
perfectionist (een één) vleugels van een negen (het model is rond!) en een twee. Deze vleugels zijn 
niet bij iedereen even sterk. Gelukkig maar. Zo zijn we allemaal toch een beetje uniek. 

Wat kun j e  met het  Enneagram?  

• De types in het Enneagram kennen allemaal hun vaste routines. Een bemiddelaar zal altijd 
eerst afstand nemen van een conflict. Een romanticus zal nooit klakkeloos een regel volgen. Je 
bent al een stuk verder in je ontwikkeling als je deze patronen ziet. Dus herken jezelf door jezelf, 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/besluitvaardig
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/mondeling/modellen/onderhandeling
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/mondeling/modellen/onderhandeling
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/aanpassingsvermogen
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/aanpassingsvermogen
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/eigen-werk-organiseren/prioriteiten-stellen
http://www.carrieretijger.nl/beroep/economie-management/generalistisch/manager/index_html
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/coachen
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/afstand-bewaren
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-vaardigheden/conflicten-hanteren
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je gedachtes en je gedrag te observeren. Zo kom je erachter wat er bij jou speelt en hoe het 
speelt. Misschien loop je steeds tegen dezelfde dingen aan. Heeft dat iets te maken met je type? 

• Hetzelfde geldt voor anderen. Je kunt anderen herkennen in hun positieve en minder positieve 
trekjes. 

• Je kunt als je net als Ronald (zie kader) je zwaktes herkent, ook ander gedrag aanleren. 

 

Teksten overgenomen uit  de carr iereti jger .nl  

 

 

Linkjes naar video’s 

Carol Dweck (fixed versus growth mindset) 

https://www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU 

 

 

 


