
 

 

Uw resultaat

 

Legenda 

U hecht grote waarde aan basis-voorzieningen op uw werkplek, zoals de ruimte zelf, koffie, toiletten, een nette omgeving enz.  

U bent tevreden met de voorzieningen die er zijn en u heeft geen behoefte om te groeien in uw functie. U doet uw werk zoals het

van u verwacht wordt en hebt verder geen tot weinig sociale binding met uw collega's.

Over het algemeen is bij de sociale motivatie de inhoud van het werk ondergeschikt aan de aantrekkingskracht van het

team/bedrijf. U werkt graag in een bedrijf met een sterke cultuur van samenwerking, teamgeest en een "wij" gevoel. Geborgenheid

en vertrouwen van collega's staan hoog bij u in het vaandel.  

U hecht grote waarde aan het contract dat u heeft met uw werkgever en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Baanzekerheid is

zeer belangrijk en u houdt ervan om te weten waar u aan toe bent. Het liefst doet u uw werk op routine en daarbij heeft u geen

probleem met continue dezelfde werkzaamheden.

U bent een zelfbewuste professional die graag wil schitteren. U bent daarbij ambitieus, vakkundig en als uzelf de benodigde

vakkundige kennis nog niet in huis heeft, gaat u er naar op zoek. Persoonlijke ontplooiing is het grootste doel van u en socialisatie

en denkvermogen zijn de middelen om uw doel te behalen. 

Het liefst zoekt u uitdaging na uitdaging. De volgende stap moet steeds hoger en moeilijker zijn. Stilstand wordt door u gezien als

achteruitgang.  

U krijgt graag feedback, aandacht en beoordeling van een manager en daarbij is het belangrijk als u het gevoel hebt onderdeel van

iets groters uit te maken. Het is niet prettig om uitstekende feedback en ondersteuning te krijgen als je verder in je eentje aan de

gang bent: u staat het liefst op een podium! 

Test naam Motivatietest Datum 28-8-2012
Ingevuld door Guest Ingevuld voor Guest
Team Guest-Team Context Overige

Ik over mij
Persoonlijk 16,0 33,3%

Sociaal 13,0 27,1%

Veiligheid 8,0 16,7%

Zelfverwezenlijking en ontwikkeling 8,0 16,7%

Status en hogerop komen 3,0 6,3%

Hoogste score Laagste score


