
Vos
Fijngevoelige, inventieve werker

Neuroticisme     Hoog
Meegaandheid     Hoog
Consciëntieusheid     Hoog
Openheid     Hoog



De vos is goed met creatieve vraagstukken. Het genereren van 
creatieve oplossingen vormt dan ook geen enkel probleem. 
Daarboven staat de vos ook open voor de creatieve ideeën van 
anderen. Vossen kunnen goed met zelfdiscipline omgaan en 
planmatig werken vormt dan ook geen enkel probleem voor
hen. Een afspraak komen ze op tijd na. In de omgang is de vos eerder 
meegaand, waardoor samenwerkingen verkozen worden boven 
competitieve omgevingen. De vos kan soms heftig reageren
in stressvolle situaties. Hierdoor wordt het soms moeilijk om de zaken 
te plaatsen of te kunnen relativeren.

Innovatie aandachtspunten

ZELFDISCIPLINE
 Probeer niet te snel over te gaan 

tot actie. Laat discussie in het team 
toe om het team tot betere  
resultaten te laten komen.

INLEVEND
 Vertrouw voldoende op je eigen 

kennis, ervaring en expertise. Cijfer 
jezelf niet te snel weg en zorg dat je 
je bedenkingen en ideeën blijft delen 
in groep, ook al druisen ze in tegen 
de mening van anderen.

STRESSGEVOELIG
 Probeer discussie niet te ontwijken en 

neem feedback niet te persoonlijk op.
Denk na waarom stress niet nodig is.
Roep hulp in van collega’s bij stress.
Anticipeer gespannen momenten.

Innovatie sterktes

OPENHEID
 Bedenkt graag vernieuwende ideeën.
 Staat open voor nieuwe ideeën en 

heeft een brede interesse.

ZELFDISCIPLINE
 Legt zichzelf hoge kwaliteitseisen  

op en zet door.
 Werkt planmatig en nauwkeurig.

INLEVEND
 Staat open voor anderen hun mening 

en vraagt er naar. Denkt gemakkelijk 
mee na met het team.

 Kan goed discussies leiden en 
standpunten van anderen begrijpen.

Innovatierollen die
vossen liggen

 Ideeën en alternatieven bedenken.
 Concepten uitwerken.
 Implementatie coördineren en 

opvolgen.
 Groepsdiscussies faciliteren en 

rekening houden met iedereen in 
het team.

Mensen zijn geneigd veel belang te hechten aan 
persoonlijkheidsrapporten. Ook al is dit rapport 
wetenschappelijk onderbouwd, neem dit resultaat 
niet te ernstig of als de ultieme waarheid. Neem het 
mee als hulpmiddel om over persoonlijkheid in het 
algemeen na te denken.


