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Over TAEM.io

Het optimaliseren van teams: hoe gaat dat in zijn werk? Voordat een team

geoptimaliseerd kan worden, moet er bepaald worden wat de huidige status is van het

team. De unieke app TAEM.io (Team Analytics Engagement Monitoring) biedt hierbij de

uitkomst. Meet real-time de betrokkenheid en het welzijn van jouw teamleden. De

speerpunten van TAEM.io zijn: teamoptimalisatie, mobiliteit, onboarding, flexibiliteit en

goed werkgeverschap. Het is belangrijk dat teamleden goed op hun plek zitten binnen

het team en zich continu kunnen ontwikkelen!

TAEM.io maakt in eerste instantie (vanuit

een persoonlijke analyse) een corporate

analyse, die in dit document te vinden is als

je verder leest. Aan de hand van door de

teamleider gemaakte keuzes worden

analyses getoond op basis van de OCEAN

(Big 5 persoonlijkheidstest) en het unieke

algoritme, en wordt de uitslag op de pulses

weergegeven. Pulses zijn maandelijks

terugkerende vragen die het teamsentiment

meten en wat er speelt binnen het team. Zo

ontstaat er een patroon over een langere

tijdsperiode op bijvoorbeeld het gebied van

veerkracht, veranderbereidheid en

betrokkenheid (engagement).
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Persoonlijk Rapport

PERSONAL - Wasbeer

“Een gepassioneerde altruïst, een geboren leider vol charisma”

Over de Wasbeer:

Sterktes en valkuilen

Een Wasbeer is een persoon die zich goed op zijn of

haar gemak voelt met mensen om zich heen en die

energie krijgt van interacties met anderen. Wasberen

zijn inspirerend, motiverend en zorgzaam en vinden

het leuk om de leiding te nemen. Wasberen zijn goed in

het bereiken van consensus. Ze kunnen het beste uit

een team halen, door hun nauwkeurig samenwerken en

het nemen van beslissingen. Ze respecteren

andermans waarden en betrekken anderen in het

proces.

Wasberen doen dingen op basis van gevoel. Ze

focussen zich op wat mogelijk is en maken intuïtief

connecties. Ze hebben een rijke fantasie en vragen zich

af waarom dingen op een bepaalde manier gebeuren

en of iets ook anders kan. Ze geloven in nieuwe dingen

en staan altijd open voor verbeteringen. Omdat

Wasberen openstaan voor nieuwe mogelijkheden en

kansen, laten ze het soms liggen op het observerende

vlak en missen ze dingen die om hen heen gebeuren.

Wasberen volgen hun hart en doen niet teveel moeite

om hun emoties te verbergen. Ze vertrouwen hun

gevoel en vallen daarbij terug op moraliteit en ethiek.

Wasberen houden er, ondanks dat ze mogelijkheden

zien, er wel van om zich aan een plan te houden. Ze

hebben een goede werkethiek en voelen zich erg

verantwoordelijk. Ze kunnen goed beslissingen nemen

en zijn proactief.

Wasberen zijn gepassioneerd, hebben een sterke wil en zijn erg vindingrijk. Deze combinatie heeft zowel voor-

85%Extravert Introvert

77%Waarnemend Intuïtief

67%Rationeel Gevoelsmatig

53%Spontaan Gestructureerd

Persoonlijkheid

Informatieverwerking

Beslissingen nemen

Lifestyle
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Overig:

als nadelen. Ondanks dat ze in hun carrière veel kunnen

bereiken liggen er twee gevaren op de loer: teveel

doen en meegesleept worden. Ze hebben een

duidelijke richting en een doel nodig. Dit type is erg

gevoelig en dat kan ze kwetsbaar maken. Om groei en

ontwikkeling te stimuleren is het nodig hun energie in

een specifieke richting te sturen. De valkuilen

omzetten in iets positiefs vraagt aandacht voor

persoonlijke ontwikkeling.

Sterktes: charismatisch, altruïstisch, leidinggevende

kwaliteiten, creatief en betrouwbaar.

Valkuilen: (te) idealistisch, kwetsbaar voor kritiek,

perfectionistisch.

Het is belangrijk dat Wasberen zich ervan bewust zijn

dat ze altruïstisch en zorgzaam zijn, dit kan er namelijk

toe leiden dat ze teveel hooi op hun vork nemen. Vaak

komen mensen naar hen toe voor advies, dat kan ten

koste gaan van hun eigen welzijn.
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Personal OCEAN Model

1 2 3 4 5 6 7 8 9

O Pragmatist Innovator

C Improviser Regulator

E Observer Go-Getter

A Skeptic Socializer

N Sensitive Calm
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Corporate Identity Model

Zeldzame combinaties

Engagement & Wellbeing Innovatie & Verandering

Autonome GroeiOperational Excellence

Inspirator

Entrepreneur

Manager

Facilitator

Leader Multitalent Strategist

Sensitive Calm

Skeptic

Socializer

Pragmatist

Innovator

Observer

Go-Getter

Improvisor

Regulator
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Big 5

De big 5 (OCEAN) is een persoonlijkheidstest die aan de hand van vijf

persoonlijkheidskenmerken je gedrag en type persoon schetst. Hierbij krijg je inzicht in

jezelf op basis van de vijf kenmerken: Openheid, Ordelijkheid, Extraversie,

Meegaandheid en Emotionele stabiliteit. Voor sommige situaties is een bepaald kenmerk

erg gewenst, terwijl het bij een andere situatie juist minder op prijs wordt gesteld.

Meegaandheid

De dimensie Meegaandheid geeft aan of je je eigen belangen voorop stelt of meer rekening houdt met de belangen van de

ander. Scoor je hoog (Socializer), dan stel je andermans belangen boven jouw eigen belangen en bewaak je de goede sfeer

in een groep. Je bent mild in je oordelen over anderen, gelooft in de goedheid van mensen en zal in discussies bereid zijn

concessies te doen of toe te geven. Anderen zullen je ervaren als ondersteunend en zorgzaam. Scoor je laag (Skeptic), dan

ben je meer op jezelf en je eigen belangen gericht. Je bent vrij hard in je oordelen over anderen, zal niet snel toegeven of je

behulpzaam opstellen en je bent eerder uitdagend of competitief ingesteld.

Openheid

De dimensie Openheid geeft aan in hoeverre jij open staat voor nieuwe dingen en ervaringen. Scoor je hoog (Innovator)

dan ben je nieuwsgierig van aard, breng je nieuwe inzichten, heb je (conceptuele) verbeeldingskracht en ben je gericht op

toekomstige ontwikkelingen. Scoor je laag (Pragmatist) dan ben je traditioneler en meer behoudend ingesteld. Je vindt het

fijn om een werkend plan/methode te volgen en duidelijke kaders of instructies te krijgen en hebt geen behoefte aan

veranderingen.

Extraversie

Je positie op deze schaal is gemiddeld. Je kunt je vriendelijk

opstellen maar soms ook vrij direct uit de hoek komen. Over

het algemeen ben je geïnteresseerd in mensen en hun

beweegredenen, maar een zekere zakelijkheid is je ook niet

vreemd. In je handelen laat je je aan de ene kant leiden door

rationele gronden en aan de andere kant door de

persoonlijke omstandigheden. Dat betekent dat je in staat

bent om rekening te houden met de gevoelens van anderen,

maar dat je ook direct of minder diplomatiek uit de hoek

kan komen. Je zal daardoor zowel als vriendelijk als

rechtdoorzee ervaren kunnen worden. Iemand die met

andere woorden af en toe zegt waar het op staat, maar ook

zeker in staat is de boodschap vriendelijk te verpakken. Je

kan het goed vinden met mensen die aan de ene kant aardig

zijn maar aan de andere kant ook voor zichzelf kunnen

opkomen.

Je bent enigszins vernieuwend van aard, vergeleken met

gemiddelde anderen. Dat betekent dat je waarschijnlijk

iemand bent met een meer interesses en enige

belangstelling voor nieuwe ideeën. Je staat voldoende open

voor nieuwe ervaringen, oplossingen of waarden. Soms heb

je de neiging routines en vaste patronen te doorbreken. Je

vindt het fijn om op zijn tijd ‘te sparren’ of van gedachten te

wisselen of kennis tot je nemen. Je houdt niet heel erg van

routines, vaststaande opvattingen of vasthouden aan het

bekende. Door anderen kan je als geïnteresseerd en

voldoende leergierig worden ervaren. Je hebt er soms

moeite mee als mensen zaken niet ter discussie durven te

stellen of vasthouden aan het vertrouwde, bekende. Je voelt

je meer thuis bij mensen die onafhankelijk in het leven staan

en oorspronkelijke ideeën hebben.

5
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8
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De dimensie Extraversie geeft aan in hoeverre jij graag contact hebt met mensen en daar energie van krijgt. Scoor je hoog

(Gogetter) dan geniet je van contacten met de mensen om je heen, ben je enthousiast en voel jij je extra opgeladen na een

dag vol (inter)actie. Je neemt daarnaast makkelijk het woord en de leiding in een groep. Scoor je laag (Observer) dan ben je

meer beschouwend van aard en werk je liever alleen en in je eigen tempo. Je zal niet zomaar je mening geven in een groep

en stelt je wat gereserveerd en bescheiden op. Je wacht liever af, voordat je reageert.

Ordelijkheid

De dimensie Ordelijkheid geeft aan in hoeverre jij zorgvuldig, ordelijk en systematisch bent. Scoor je hoog (Regulator) dan

ben je zorgvuldig, werk je nauwkeurig en gedisciplineerd. Je houdt je aan de gemaakte afspraken en bent vaak goed

voorbereid en georganiseerd. Scoor je laag (Improvisor) dan ben je makkelijk afgeleid en graag met meer zaken

tegelijkertijd bezig. Dit kan ertoe leiden dat je niet altijd het overzicht hebt, soms wat chaotisch bent of zaken niet altijd

afmaakt. Je gaat meer improviserend te werk.

Emotionele stabiliteit

De dimensie Emotionele stabiliteit, zegt iets over je emotionele stabiliteit. Scoor je hoog (Calm) dan ben je niet snel van

slag en blijf je kalm en rationeel handelen in stressvolle situaties. Je kan veel werkdruk aan en blijft je dan zeker en rustig

voelen. Scoor je laag (Sensitive) dan ben je sneller bezorgd dan anderen en ervaar je negatieve gedachten en gevoelens

zoals; angst, frustratie, ongeduld, boosheid, irritatie of neerslachtigheid. Je (prikkel)gevoeligheid maakt dat je je daardoor

(soms onterecht) sneller persoonlijk geraakt voelt of zorgen maakt.

Je bent van nature behoorlijk extravert van aard vergeleken

met gemiddelde anderen. Je bent zeer energiek, enthousiast

en altijd doortastend. Je begeeft je ‘met flair’ onder de

mensen, neemt makkelijk de leiding en brengt snelheid. Je

houding is te typeren als spontaan en mededeelzaam. Je

overtuigt anderen om je acties te volgen en kan hen sterk

enthousiasmeren. Je hebt behoefte aan lastige uitdagingen

en bent zeer actief en daardoor soms wat ongeduldig. Je

voert makkelijk het woord en loopt geregeld voor de

troepen uit. Naar andere mensen toe ben je open en

vriendelijk. Waarschijnlijk ben je populair in je

vriendengroep, altijd bezig en heb je een druk sociaal leven.

Mensen zullen je over het algemeen zien als een vrolijk en

zeer optimistisch persoon. Mogelijkerwijs heb je soms

moeite om niets te doen of te ontspannen. Meer introverte

mensen kunnen moeite hebben je bij te benen, je bent al in

de actie en hebt het geregeld terwijl anderen nog nadenken.

Iemand die ook makkelijk op de voorgrond treedt en relatief

spraakzaam is, past over het algemeen beter bij je.

Je bent van nature redelijk ordelijk van aard vergeleken met

gemiddelde anderen. Als het kan laat je je leiden door je

geweten. Je handelt redelijk doelgericht en bent voldoende

zorgvuldig. Een goede voorbereiding is volgens jou vaak het

halve werk. Je bent dan ook meestal wel redelijk goed

georganiseerd en hebt je zaakjes op orde. Je komt je

verantwoordelijkheden en afspraken over het algemeen na

en verwacht ook van anderen dat ze hun afspraken

nakomen. Je hebt een redelijk sterke wil om dingen af te

maken. Daarbij hanteer je soms eigen, en voor anderen

misschien hogere standaarden dan gemiddeld. In je

handelen kun je vrij bedachtzaam zijn en heb je de neiging

dingen van tevoren te plannen. Hierdoor kan je soms

minder flexibel overkomen. Realiseer je dat niet iedereen

dezelfde drang heeft om zaken correct en goed af te

handelen. Je voelt je het beste thuis bij iemand die

methodisch en zorgvuldig te werk kan gaan. Met pure

sloddervossen kan je moeite hebben.

Je bent wat kalmer van aard vergeleken met gemiddelde

anderen. Dat betekent dat je over het algemeen redelijk

kalm zult zijn. Waar anderen in de stress schieten, blijf jij

meestal wel rustig kalm en effectief. Je zal niet heel snel

nijdig worden, verontwaardigd zijn en bent ook minder

gevoelig voor wat anderen van jou vinden. Je hebt dan ook

relatief weinig last van schaamte of boosheid. Je zal je niet

zo snel uit het veld te slaan zijn. Daardoor straal je soms een

zekere controle en tevredenheid uit. Soms zijn er hele

specifieke momenten die je wel even van slag maken, maar

daar ben je vrij snel weer van hersteld. Je kan het relatief

goed vinden met meer stabiele persoonlijkheden, mensen

die te boek staan als nuchter. Met nerveuze, huilerige types,

die snel bang zijn, heb je soms meer moeite.
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Gratis aan de slag met TAEM.io

Wil jij nu graag van start maar heb je nog geen

bedrijfsaccount op TAEM.io? Maak deze dan gratis aan

via taem.io/start. Er is altijd een voorbeeldanalyse

beschikbaar, en er kunnen makkelijk slots worden

toegekend aan teamleden. Krijg binnen een mum van

tijd een overzicht van jouw team!

Gebruiksvriendelijk

Teamoptimalisatie

Succesteams

Unieke inzichten

Start direct op taem.io/start


