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INTRODUCTIE

Bedrijven over de hele wereld zien een snelle toename van het werken op afstand. Deze 
nieuwe manier van werken variëert van het toegenomen aantal mensen dat als freelancer 
actief is, tot mensen die flexibele werkpatronen aannemen via hun huidige werkgevers. 
We weten dat wanneer mensen de flexibiliteit krijgen om op afstand te werken, ze vaak 
productiever en innovatiever blijken te zijn en meer welzijn ervaren.

Maar hoewel sommige mensen een periode van werken op afstand als positief zullen 
beschouwen, of zelfs als een voordeel, is het iets dat ook door anderen met een zekere 
bezorgdheid zal worden bekeken. Er zijn mensen die genieten van de sociale kant van een 
kantoor; de interactie met collega's, de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen en 
persoonlijk samen te werken.

Het is ook belangrijk om de mogelijke uitdagingen te zien waar medewerkers mee te 
maken kunnen krijgen. Sommige medewerkers zullen het moeilijk vinden om op afstand 
met hun werk bezig te zijn, anderen hebben moeite om vast te houden aan de grenzen 
tussen werk en privéleven. Het begrijpen van communicatiestijlen helpt je niet alleen om 
deze medewerkers betrokken te houden, maar kan ook helpen om burnout en 
werkgerelateerde stress te voorkomen.

Het begrijpen van de communicatiestijlen van je mensen zal van cruciaal belang zijn om de 
voordelen van het werken op afstand te maximaliseren. Als je het goed doet, zult je meer 
betrokken personeel krijgen en je talentenpool kunnen verbreden. Als je het fout aanpakt, 
kan het je mensen isoleren en verlies je de connectie met je beste talenten.
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PERSOONLIJK OVERZICHT

Dit is een assertief iemand die een creatief idee kan hebben en een en ander een praktisch 
doel kan laten dienen. Hij gebruikt een directe benadering, terwijl hij nog steeds rekening 
houdt met anderen. Wanneer nodig en zinvol, weet hijanderen met zijn
overtuigingskracht over te halen. Hij is krachtig en zelfverzekerd en gaat doelgericht te 
werk, terwijl hij anderen integreert in het proces. Over het algemeen plant hij goed 
vooruit en bemoeit hij zich met activiteiten, puur met als doel het behalen van resultaten. 
Deze veelzijdige, enthousiaste zelfstarter werkt voortvarend en positief in zowel een 
competitieve als sociale omgeving. 

Deze persoon kan ongeduldig en geïrriteerd zijn, als dingen niet snel genoeg gebeuren. 
Als hij resultaat probeert te boeken, is hij een uitstekende regisseur van mensen. Hij
wenst respect van medewerkers en heeft behoefte aan variatie en verandering. Hij  
streeft naar onafhankelijk opereren in een breed opgezet project. 

Hij houdt van uitdagende opdrachten, die de mogelijkheid bieden om hogerop te komen. 
Deze persoon vereist onderhandelde afspraken, bij voorkeur één-op-één. Ook heeft hij er 
behoefte aan zijn gedrevenheid te kunnen inzetten en wil hij kunnen zeggen waar het op 
staat. Hij beschikt over leiderschapskwaliteiten. Deze persoon kan delegeren, 
communiceren, problemen oplossen en beslissingen nemen. 

ALGEMENE COMMUNICATIESTIJL

De communicatiestijl van deze persoon is gericht op het beïnvloeden en overtuigen van 
mensen en het creëren van enthousiasme, wat aangeeft dat hij een goede indruk 
zal proberen te maken op andere mensen. Hij weet waarschijnlijk precies wanneer hij zijn
vriendelijke houding moet laten varen om resultaat te kunnen boeken. 

Zijn communicatie is waarschijnlijk zelfverzekerd, uitgesproken, en hij is geneigd te 
zeggen wat hij voelt. Dit kan als positief worden gezien door mensen die graag willen 
weten waar ze staan. Het kan echter enigszins ontmoedigend zijn voor personen die 
terughoudender en meer reflectief zijn. Hij is waarschijnlijk positief ingesteld en zoekt het 
standpunt van anderen op, hoewel hij de mening van een ander niet als vanzelfsprekend 
accepteert, tenzij hij er zeker van is dat het succes zal brengen. 
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DEZE PERSOON MOTIVEREN

Deze persoon wordt gemotiveerd door eigen zeggenschap, uitdaging, goede inkomsten en 
een kans op vooruitgang. Populariteit, zich vrij mogen uitspreken en democratische 
werkverhoudingen zijn ook belangrijk. 

Als deze persoon een leidinggevende heeft, dan is die persoon idealiter een directe maar 
participatieve leider, die over een goede mensenkennis beschikt. Deze leidinggevende 
moet bereid zijn om helder en open met hem te communiceren en tegelijkertijd eerlijke 
maar objectieve targets te stellen. Hierover moet één op één worden onderhandeld. Hij
wordt graag uitgedaagd door moeilijke opdrachten en als er eenmaal afspraken zijn 
gemaakt, moet hij voldoende gezag en vrijheid krijgen om het resultaat te realiseren. 

DEZE PERSOON AANSTUREN

Deze persoon werkt bij voorkeur in een omgeving die weliswaar een zekere structuur 
biedt, maar die hem in staat stelt om zelfstandig binnen die structuur te opereren. Hoewel 
hij goed samenwerkt met anderen, zal hij op een één-op-één-basis met de manager willen 
omgaan. Waar mogelijk moet deze persoon de vrijheid krijgen om te handelen en de 
verantwoordelijkheid krijgen om anderen te sturen of te leiden om zelfstandig te 
presteren. Als alternatief moet  hij de mogelijkheid krijgen om zelfstandig te werken in 
een rol waarbij het beïnvloeden van de activiteiten van anderen is vereist of waar hij een 
onafhankelijke impuls of inbreng kan geven. 

Deze persoon reageert vaak negatief op een autoritaire managementstijl en werkt liever 
met dan voor  zijn manager. Hij wil weten waar waar hijaan toe is. Daarom is het wenselijk 
dat in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid wordt gegeven over de verhoudingen 
en grenzen van bevoegdheden. 
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THUISWERKEN

Deze persoon kan het werken op afstand 
uitdagend vinden, vooral als zijn doelen 
onduidelijk gedefinieerd zijn. Als hij het gevoel 
heeft dat doelen niet haalbaar zijn, kan hij zich 
laten (af)leiden door taken waarmee sneller iets 
te winnen valt of door interactie met anderen.

Deze persoon heeft een vriendelijke, maar 
directe communicatiestijl en geeft de voorkeur 
aan beknopte en duidelijke informatie.  Hij zal 
zich waarschijnlijk snel aanpassen en enthousiast 
zijn over veranderingen. Dit brengt met zich mee 
dat hij gefrustreerd kan raken over personen die 
het moeilijk vinden om zich aan deze 
veranderingen aan te passen, vooral als ze op 
afstand moeten samenwerken.

Zorg ervoor dat hij duidelijke, beknopte 
instructies krijgt over een taak, 
gecombineerd met heldere doelstellingen. Hij wil 
weten wat hij moet doen om te winnen. Zorg 
ervoor dat hij ook de vrijheid krijgt om te bepalen 
hoe zaken uit te voeren.     
Deze persoon dient regelmatig de gelegenheid te 
krijgen om toe te lichten hoe hij de resultaten 
denkt te bereiken en uitdagingen zal weten te 
overwinnen. Dit werkt motiverend en geeft 
inzicht.     
Stel hem vragen en geef hem gelegenheid om 
gedachten of meningen te verwoorden, vooral 
wanneer je de doelstellingen bespreekt.     
Zorg voor regelmatig contact. Face-to-face 
videogesprekken zijn het beste. Stel jezelf 
beschikbaar voor spontane contacten als hij dat 
nodig acht.
 

OMGAAN MET 
VERANDERING

Deze persoon staat erg open 

voor verandering.  Door zijn

vooruitziende blik op situaties 

zal hij de status quo in twijfel 

trekken en geen moeite 

hebben om zich in het 

onbekende te wagen. Daarom 

is hij voortdurend op zoek 

naar manieren om waarde toe 

te voegen aan de organisatie 

en de resultaten te 

verbeteren.  Met aandacht 

voor anderen zal hij de 

mensen om zich heen willen 

betrekken en de nodige acties 

mondeling willen 

communiceren. In tijden van 

verandering 

weet hij enthousiasme op te 

wekken en het moreel te 

stimuleren.
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Heb je behoefte aan meer diepgang in de reactie van deze persoon op het werken op afstand en hoe het 

beste aan te sturen (in onzekere tijden), dan kun je veel baat hebben bij de inzichten die verkregen 

worden door toepassing van onze Emotionele Intelligentie test en onze  Persoonlijkheidstest .

https://www.thomas.co/nl/assessments/emotionele-intelligentie
https://www.thomas.co/nl/assessments/persoonlijkheidstests-voor-op-de-werkplek

