HAAL HET BESTE
UIT JEZELF, HET ZIT
IN JE NATUUR
E book Core Values Index™

WELKOM BIJ TAYLOR
PROTOCOLS
Bij Taylor Protocols hebben we de overtuiging dat we als mens eigenlijk
maar één taak hebben in het leven en dat is te worden wie we zijn. Daarvoor
is het nodig om te weten wie jij bent en welke kwaliteiten jij van moeder
natuur hebt meegekregen. Als je jouw onveranderlijke kernwaarden en
kwaliteiten kent, kan je op zoek naar een omgeving waar je deze kracht
optimaal kan inzetten.

Wij helpen mensen en bedrijven om hun kern
te identificeren, hoe dit concreet te vertalen
en in combinatie met het aanwezige talent en

WAAROM
HOE &
WAT

vaardigheden het best kan worden ingezet.
Zo geven we inzicht en zijn mensen beter in
staat om op zoek te gaan naar een omgeving
die hierbij past. De basis van dit alles ligt in
de Core Values Index™ (CVI); een uniek
meetinstrument dat iemands onveranderlijke
kern en sterktes inzichtelijk maakt. Het
identificeren van talent helpt in trajecten
waar mensen zich persoonlijk willen
ontwikkelen. Daarnaast weten we uit ervaring
dat het goed managen en inzetten van
mensen, een hele goede basis is om
bedrijfsresultaten te optimaliseren. Met een
groeiend team van gecertificeerde coaches en
consultants dragen we elke dag bij aan dat
waar Taylor Protocols voor staat.

Jan Gerritsen

W A A R O M , HOE & W AT
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HET ONTSTAAN VAN DE CVI
Lynn E. Taylor was ruim 25 jaar

1

actief als interim-CEO in bedrijven.
Hij raakte geïntrigeerd door de
vraag wat bedrijven succesvol
maakt en wat de toppers in een

Ontdek je unieke onveranderlijke
kern

organisatie onderscheidt van
medewerkers die hetzelfde werk
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doen, maar minder succesvol
presteren. Met deze vraag startte hij
een onderzoek dat uitmondde in de
ontwikkeling van de CVI. Hij

Lever je hoogste en beste
bijdrage . En werk volledig vanuit
je eigen kracht

gebruikte zijn ervaringen om de
Core Values Index (CVI) te
ontwikkelen; een instrument
waarmee je de aangeboren en
onveranderlijke kern van mensen in
beeld brengt. Hij zette het
instrument in bij zijn opdrachten om
bedrijven te reorganiseren en weer
gezond te maken en gebruikte de
ervaringen om CVI verder te
volmaken en aanvullende systemen
te ontwikkelen. Stuk voor stuk
allemaal instrumenten die uitgaan
van het principe dat als je werkt
waar jouw kracht ligt, ieder mens in

CONCLUSIE
De belangrijkste conclusie is dat een
bedrijf succesvol is als medewerkers
betrokken zijn bij de organisatie en
een rol vervullen die past bij de
kernwaarden die zij van nature
hebben. De toppers in een
organisatie zijn betrokken en
bevlogen omdat ze werk doen dat
past bij hun kernwaarden en van
nature aanwezige kwaliteiten en
ontwikkelde competenties.

staat is om zijn hoogste en beste
bijdrage te leveren. Door in gesprek
te blijven over de factoren die
bedrijven succesvol maken, bouwde
hij met zijn onderzoek een schat aan
kennis en informatie op.

>ǇŶŶ͘dĂǇůŽƌ
L Y N N E . T A Y L O R , T A Y L O R P R O T O C O L S I NC.

03

UNIVERSITEIT VAN SEATTLE
Door de universiteit van Seattle is vastgesteld dat de CVI met
recht kan aanvoeren dat ze de onveranderlijke kern meet.
Onderzoek heeft vastgesteld dat de

Vastgesteld is dat de CVI een

CVI een Repeat Score Reliability

variatie heeft die minder is dan 2,3%.

(RSR) heeft van 97,7%. De RSR is

Dit betekent dat over een periode

over een periode van 10 jaar

van 10 jaar de CVI in 97,7% van de

gemeten door een individu meerdere

gevallen vrijwel dezelfde score liet

malen op verschillende tijdstippen

zien. Een resultaat waardoor we met

de test opnieuw te laten doen. De

overtuiging kunnen aangeven dat er

RSR meet daarbij de variatie die

daadwerkelijk ‘de onveranderlijke

inzichtelijk maakt in hoeverre het

kern’ wordt gemeten.

eerder gemeten CVI-profiel gelijk is
of een afwijking heeft ten opzichte
van de eerdere gemeten score.

U NI VE R SI TE I T V AN SE AT LE
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HET BELANG VAN JEZELF
KENNEN

Wat ik niet weet over mijzelf, beheerst mijn leven!
Ieder mens kijkt naar de wereld vanuit
een ander perspectief en wil op eigen

Wanneer door een actie een negatieve
emotie of zelfs angst ontstaat, dan leren

wijze deelnemen aan de maatschappij.
De manier waarop we dit doen wordt

we om over te schakelen naar een
andere waarde zodat we ons

bepaald door een eigen set aan unieke

geaccepteerd en veilig blijven voelen.

waarden, kwaliteiten, gewoonten,
gedachten, ideeën, overtuigingen en

Dit verandert niets aan wie we in de
kern zijn. Het verandert wel onze

angsten die ieder van ons heeft maar
nog niet altijd bewust onder ogen heeft
gezien. Ze dicteren onze acties en
reacties en maken dat we op een

bereidheid om te leven dicht bij de
waarden die we in onze aangeboren
kern hebben. Dit proces maakt dat je als
mens steeds verder af kunt komen te

bepaalde manier zien en beoordelen. We
kunnen namelijk alleen bewuste keuzes
maken over de dingen waarvan we ons

staan van wie je in de kern eigenlijk
bent. Het kan er ook voor zorgen dat je
keuzes maakt die op dat moment

bewust zijn. Het niet herkennen van een
sterkte, aanleg, angst of een overtuiging
die we in ons hebben, zorgt ervoor dat

logisch lijken, maar eigenlijk niet passen
bij wie jij in de kern bent, met alle
gevolgen van dien. Hoe groter de

we niet de juiste keuzes kunnen maken
om deze sterkte, aanleg, angst of
overtuiging te kunnen inzetten,
beheersen of beteugelen. Het is
belangrijk om te begrijpen wie we zijn en
wat we zijn op het diepste niveau van

afstand wordt tussen dat wat je doet en
wie je van nature bent, hoe meer energie
je moet geven om te doen wat je hebt te
doen. Als dit te lang doorgaat, vraag je
teveel van jezelf met het risico van
uitputting tot gevolg. Door te weten wie

onze aangeboren waarden. Daar zit onze

je bent en waar jouw kernwaarden

kern; daarmee worden we geboren. Als
we opgroeien komt daar een set van

liggen, kan je de keuzes maken die
passen bij waar jouw energie zit. Met als

waarden, ervaringen en gewoonten bij.
Dit ontstaat doordat we in onze keuzes
qua gedrag, acties en reacties
aangemoedigd worden door ouders,
leraren, broers, zussen, vriendjes en
vriendinnetjes. Hierdoor leren we te
vertrouwen op die waarden en zetten we

gevolg dat de dingen die je doet je geen
energie kosten, maar energie geven.

deze veelvuldig in, omdat we hierdoor
worden geaccepteerd en ze ons
veiligheid geven.

WAT I K NI E T WE E T OV E R M E ZE LF, BEHEER ST MIJN LEVEN
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PIRAMIDE VAN MASLOW
Om de werking van het menselijk besturingssysteem beter te kunnen
snappen, is het van belang om wat meer achtergronden te kennen over de
menselijke behoeften en verlangens. De behoeften en verlangens van
mensen worden goed tot uitdrukking gebracht in de piramide van Maslow.
De Core Values Index en het menselijk besturingssysteem dat het onthult,
biedt een nieuw begrip van de top van deze piramide. Het illustreert ons
hoe onze aangeboren onveranderlijke natuur ons leidt naar en door de
verschillende niveaus van menselijke ontwikkeling, naar volledige realisatie
van wie we zijn en waarom we hier zijn.
De piekervaring waar Maslow het over had, is gerelateerd aan een persoon die
volledige zelfactualisatie bereikt. Dit betekent dat een persoon zichzelf leert
kennen en zichzelf perfectioneert, en meestal zichzelf is. Dat vereist dat hij in het
werk dat hij doet, de bijdrage die hij levert, zijn hoogste vaardigheden, zijn beste
zelf en zijn meest gerichte aandacht kan geven.
Als iemand in zijn ontwikkeling hier gekomen is en dus in de top van de piramide
zit, levert hij zijn hoogste en beste bijdrage. Het is deze ervaring die zich volgens
ons het beste laat vertalen wat Maslow ‘Peak Experience’ noemde. In “Towards a
Psychology of Being” verwijst Maslow naar deze top van menselijke ervaring en
zegt dat slechts enkelen het bereiken en dan slechts af en toe, en schijnbaar
bijna per ongeluk. We hebben nu sterk bewijs met betrekking tot de elementen
van het menselijk leven waaruit dit piekervaringsfenomeen bestaat. We stellen
dat het niet slechts incidenteel hoeft te zijn en zeker niet op toeval hoeft te
vertrouwen.

PI R AM I D E V AN M A S L O W
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TOP VAN DE PIRAMIDE
We stellen een nieuwe definitie voor. Voor ons is sprake van een ‘Peak
Experience’: “wanneer een individu vanuit de pure energie van zijn
aangeboren onveranderlijke kernwaarden bijdraagt aan zijn samenleving.
Hij is in staat zijn sterkste goed ontwikkelde vaardigheden en talenten in te
zetten, in de rol waar hij van nature past door zijn aangeboren aard.
Waarin zijn hoogste passies worden gestimuleerd door werk dat zijn
gerichte interesses vangt, en waarin hij telkens weer een topervaring
beleeft.”
Piekervaringen zijn dan het natuurlijke
resultaat van een leven dat zich toelegt
op kernwaardenbewustzijn. De Taylor
Protocols ‘zelf-actualisatie’ piramide is
de concrete invulling van de bovenste
laag van Maslow’s piramide. Iedereen die
in zijn leven bewust omgaat met zijn
aangeboren kernwaarden en de stappen
van elke fase in de zelfactualisatie
behoeftebewust doorloopt, benadert
voortdurend het ultieme doelgerichte en
volledig vervullend leven
Ik werd wat ik had moeten worden en
deed wat ik moest doen,
Ik ben wie ik werkelijk ben en doe het
werk waar ik voor geroepen ben.

We verschuiven in ons leven van en
naar de verschillende niveaus van
behoeften. Dit is afhankelijk van de
uitdagingen, vraagstukken of
ontwikkelingen waar iedereen mee te
maken krijgt in het lopen van het pad
van het leven. Vanuit de overtuiging
dat het voor iedereen mogelijk is om
de top van de piramide te
bereiken, wordt de top van Maslow’s
behoeften piramide de activering van
zelfactualisatie. We hebben geleerd
welke menselijke natuurelementen
moeten worden betrokken om
zelfactualisatie te bereiken.

Dit is geen lineaire progressie waarin
een persoon voor altijd in een bepaalde
naar een volgende fase gaat naar het
hogere niveau van zijn.

H OE ZELF - A CT U ALI S AT I E WERKT
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WAAR KOMEN DE NAMEN VAN
DE HOOFDTYPEN VANDAAN?
Bouwer, Verbinder, Innovator, Borger
Lynn Taylor heeft zich bij het geven van namen aan de hoofdtypen laten inspireren door
de wijze waarop in de oertijd dorpen en gemeenschappen werden gevormd. Ieder individu
koos van nature de taak die het beste bij hem of haar paste. Dit ging intuïtief door het
eigen oerinstinct te volgen. Door deze kwaliteiten in te zetten en de krachten te bundelen
ontstonden er gemeenschappen en dorpen. Kijkend naar de krachten en de kwaliteiten
ontstonden er vier hoofdtypen.

Bouwer (Builder)
Een robuuste, actie-georiënteerde groep van individuen werd
gespecialiseerd in het bouwen van schuilplaatsen en winkels, aanleggen
van wegen, bouwen van piramides en bruggen. Deze bouwers voerden
de legers aan, leidden de expedities en dienden als high-energy
arbeiders. Hun acties creëerden voortdurend monumenten van
menselijke vindingrijkheid en macht, zoals productieve akkerbouw,
nieuwe bedrijven en sterke legers. Het is een bouwer eigen om intuïtief
te handelen en energie in activiteiten te stoppen waar beloftes zijn
gemaakt met betrekking tot hoge resultaten of uitkomsten waar veel
mensen naar verlangen. Wanneer een eerste poging niet tot het
gewenste resultaat heeft geleid zullen zij zich keer op keer tegen de
grootste obstakels verzetten totdat deze obstakels verdwijnen door hun
persoonlijke energie en kracht.

Verbinder (Merchant)
Verbinders zijn gespecialiseerd in het opbouwen en bewaken van
relaties, vinden van nieuwe markten, ontwikkelen van ambacht en kunst
en het creëren van kanalen waarover goederen kunnen worden
verhandeld. Sommige verbinders werden ook vertellers, dichters,
muzikanten en artiesten. Zij waren leidend in het ontwikkelen van
cultuur en literatuur. Merchants leerden van andere culturen en
onthouden en deelden de verhalen van deze ontdekte samenlevingen. Zij
inspireerden anderen met hun visie over wat bereikt zou kunnen worden,
wanneer mensen uit andere culturen en samenlevingen samen zouden
werken. Ze waren continue aan het coachen en verzorgen van elkaar om
het beste in eenieder en het geheel naar boven te halen.

WAAR KOMEN DE HOOFD TYPEN VANDAAN?
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Innovator (innovator)
Onafhankelijke, observerende en vernieuwende individuen werden
innovator. Zij waren gespecialiseerd in het ontwikkelen van nieuwe
mechanische en technologische apparaten, bedrijfsprocessen en
sociale oplossingen waarmee bouwers, verbinders en borgers in
staat werden gesteld hun vooruitgang te continueren. Deze
innovators verbeterden politieke en economische systemen en
bevorderden de theologie, filosofie en psychologie. Zij bedachten de
systemen en mechanismen die de samenleving bijeenhouden. Het is
een innovator eigen nooit te willen stoppen met nadenken,
brainstormen en experimenteren totdat geweldige nieuwe tools en
systemen zijn ontworpen.
Zij voorzagen de ‘eigen’ samenleving van wijsheid en strategieën
waardoor de medemens naar hogere mate van prestaties en
veiligheid wordt gebracht.

Borger (Banker)
Personen die zich concentreerden op het leren, het vergaren van
kennis en het analyseren van ervaringen werden Borgers. Zij
conserveerden middelen en gebruikten deze middelen voor
projecten met zo weinig mogelijk risico en de hoogst mogelijke
kans van slagen. Zij leerden repeterend werk met zo weinig
mogelijk inspanning en verspilling te volbrengen. Borgers
analyseerden de resultaten van elk nieuw project, rapporteerden
over ineffectieve inspanningen, bevestigden de reden voor elk
succes en maakten een rapport voor eventuele toekomstige
projecten. Ze waren zo in staat om dat wat is, te behouden en
zorgden daarmee voor stabiliteit en waren het anker in een
gemeenschap of een organisatie. Borgers zagen het als hun plicht
om gevaar of de aanwezigheid daarvan te melden en met feiten te
onderbouwen. Zij werkten om te garanderen dat er voldoende is
voor iedereen (een veilige situatie, voldoende informatie etc.) en
dat de continuïteit hierin gewaarborgd blijft.

WAAR KOMEN DE HOOFD TYPEN VANDAAN?
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HOE WERKT HET MENSELIJK
BESTURINGSSYSTEEM?
De CVI Key geeft samenhang en inzicht in de werking van het menselijk
besturingssysteem aan de hand van de vier hoofdtypen met bijbehorende
kernwaarden. Iedereen bezit een uniek samenspel van alle vier de hoofdtypen en
bijbehorende kernwaarden. Je zet steeds maar één kernwaarde tegelijk in. De
hoogst scorende is jouw dominante energie. Hier zit als het ware het oerinstinct
van iemand, de drijfveren waarmee iemand zijn of haar bijdrage wil leveren en
het type bijdrage dat hij wil leveren. Deze energie geeft ook uitdrukking aan waar
iemand sterk in is, waar hij energie van krijgt en welke teambijdrage hij levert als
hij in zijn kracht zit. Maar ook door welke trigger iemand uit zijn kernwaarden
wordt gehaald en wat er dan gebeurt.
De tweede, derde en vierde kernwaarde bepalen in grote mate jouw manier van
handelen en reageren. Zoals gezegd handelt ieder individu steeds vanuit de
energie uit een van de vier kwadranten.

4 BASIS KERNWAARDEN
6 Ondersteunende waarden
Vanuit de vier basis kernwaarden worden door hun onderlinge samenhang, zes
ondersteunende waarden gedefinieerd. Daar wordt later verder op ingegaan.
Eerst worden de vier hoofdtypen en bijbehorende kernwaarden nader toegelicht.
Daarbij wordt opgemerkt dat vier hoofdtypen worden beschreven alsof een persoon
één basis kernwaarde is. We benadrukken dat dit nadrukkelijk niet het geval is.
Desondanks is gekozen dit zodanig op te schrijven omdat op deze manier beter
begrip kan worden gegeven van een basis kernwaarde en bijhorende energie,
conflictstrategie en leerstijl, en daarmee de leesbaarheid wordt vergroot. Ook is de
beschrijving in de mannelijke vorm. Voor hij kan, uiteraard, ook zij gelezen worden.

M E N SE LI JK B E ST U RI N G S S Y S T E E M
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BOUWER (BUILDER)
De kernwaarde van een bouwer is kracht die wordt gedreven door
(zelf)vertrouwen. De positieve bijdrage aan het team van een bouwer
is actie en resultaten. De conflictstrategie van een bouwer is intimideren.
De leerstijl van een bouwer is beslissen en doen.

Typologie van de bouwer

Bijdrage aan het team

Bouwers zijn krachtig in hun werk;
het zijn leiders die in staat zijn om
doelen en resultaten te bereiken. Dit
kunnen persoonlijke doelen zijn of
doelen voor het bedrijf. Ze handelen
en nemen snel beslissingen. Ze zijn
krachtig omdat ze hun persoonlijke
energie inzetten om een positief
verschil te maken en resultaten te
bereiken. Ze zijn resultaatgericht. In
hun communicatie zijn ze recht door
zee en komen ze snel tot de essentie.
Ze zoeken naar snelle en
eenvoudige benaderingen die hen in
staat stellen om op basis van intuïtie
beslissingen te nemen en anderen tot
actie aan te zetten. Hun focus ligt om
resultaten neer te zetten op de korte
termijn. Zij acteren omdat ze geloven
dat door te acteren, er gegarandeerd
een goed resultaat volgt.

Bouwers zijn succesvol omdat ze
dingen voor elkaar krijgen. Ze
nemen persoonlijke
verantwoordelijkheid, nemen
meteen beslissingen (veelal op
basis van intuïtie) en genieten hier
ook van. Zij worden gedreven door
het neerzetten van resultaten,
meestal gericht op de korte termijn.
Ze hakken knopen door waardoor
er actie komt en resultaten worden
neergezet. Een bouwer kan goed
samenwerken met een innovator,
zolang hij de baas is. In de
innovator vindt hij een partner die
de oplossing voor zijn problemen
verder uitwerkt zodat hij de
vrijheid houdt om verder te werken
en zijn kracht op de bekende taken
toe te passen.
Zodra de innovator de oplossing
weer in handen van de bouwer
geeft, zal hij op zijn eigen
daadkrachtige manier de stappen
ondernemen om het resultaat te
bereiken. Het is een uitdaging voor
een bouwer om dingen uit handen
te geven en over te laten aan
anderen.

DE BOUWER
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Katalysator
De katalysator of versterker die bij de
Bouwer energie hoort is vertrouwen.
Met vertrouwen wordt in dit verband
bedoeld: “Ik weet dat ik elke situatie die
zich aandient oplos, ik weet niet hoe,
met wat of met wie, maar ik los het op.”
Dit is een puur intuïtief proces. De
bouwer energie is krachtig als er
voldoende vertrouwen is dat hij de
situatie kan oplossen. Dit betekent dat
hij weet wat hij moet doen en welke
stappen hij moet zetten. Het gaat hier
dus om het vertrouwen dat hij heeft in
zichzelf waarbij hij weet hoe hij moet
handelen om actie en resultaat te
krijgen. De bouwer handelt intuïtief, dus
op basis van gevoel. De mate waarin
een Bouwer zijn kracht kan inzetten en
effectief kan zijn, wordt gedreven door
de mate van vertrouwen die heeft in
zijn eigen handelen. Dit zijn
communicerende vaten. Als het
(zelf)vertrouwen van de Bouwer
afneemt, zal hij steeds harder proberen
krachtig te zijn. De grootste angst van
de Bouwer is dat hij machteloos en
kwetsbaar wordt. Als het
(zelf)vertrouwen van de Bouwer
afneemt en hij het gevoel heeft niet
meer te weten wat te moeten doen, dan
voedt hij daarmee zijn angst en bouwt
de spanning zich op. Het wordt
daardoor steeds moeilijker om krachtig
te zijn. Kiest hij ervoor om vast te
houden aan krachtig te willen zijn, dan
drijft dit hem uiteindelijk naar zijn
conflictstrategie. De Bouwer heeft als
conflictstrategie intimideren.

DE BOUWER

Cyclus van kernwaarde naar
conflictstrategie naar kernwaarde
Wanneer geloof in eigen kunnen verloren
gaat of wanneer beloningen niet gelijk
zijn aan inspanning, kan de bouwer zich
machteloos gaan voelen. Als dat zo is,
verliest hij zelfvertrouwen en zit hij niet
meer op de goede plek, niet meer in zijn
kracht. Blijft hij volharden door te blijven
doen alsof hij krachtig is, dan brengt dit
hem naar zijn conflictstrategie en gaat hij
intimideren. Hij zal dan alle kracht die hij
in zich heeft inzetten om weer controle te
krijgen. Hij gaat het gevecht aan en zal in
zijn gedrag willen laten zien wie de baas
is. Dit kan zich onder andere uiten in
boosheid, schreeuwen, dreigen of het
aannemen van een intimiderende houding.

12
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Hij verwacht dat door op deze manier te
escaleren in zijn kracht, anderen
onmiddellijk zijn commando’s en
opdrachten vervullen en zich als het ware
weer overgeven aan zijn kracht. Op deze
manier hoopt hij weer controle te krijgen
en zo het verloren (zelf)vertrouwen weer
te herwinnen. Een conflictstrategie is
alleen nooit effectief, omdat het altijd
negatieve energie genereert. De
volwassen bouwer wordt echter een bijna
onweerstaanbare kracht. Omdat het
geloof in eigen kunnen constant blijft en
voortdurende positieve actie aanmoedigt.
De volwassen bouwer weet hulp te vragen,
anderen in dienst te nemen die hem
aanvullen zodat hij constant kan blijven
vertrouwen op zijn eigen kunnen. De
volwassen bouwer weet ook dat het
inzetten van macht niet altijd de juiste
strategische energie is. Dus hij schakelt
over naar zijn secundaire, tertiaire of zelfs
zijn minor Core Values Strategie. Deze
flexibiliteit verhoogt de bereidheid van de
bouwer om krachtige actie uit te oefenen,
zelfs in het zicht van risico's en falen. Zijn
leiderschapsopgave ligt in het formuleren
van korte termijn doelen en een team van
mensen om zich heen te organiseren
waarmee hij kan samenwerken aan de
gestelde doelen. Zodra de natuurlijke orde
weer is hersteld, kan de bouwer weer
bogen op zijn vertrouwen in eigen kunnen
en komt hij weer in zijn kracht.

DE BOUWER

Leerstijl
De leerstijl van een bouwer is
beslissen en doen. Het liefst door
niet te lang nadenken en direct in
actie te komen. Beslissingen
worden genomen op basis van
intuïtie, het onderbuikgevoel. Het
is een leerstijl die moeilijk aan te
leren is in een klaslokaal. Bouwers
willen actie waardoor ze op korte
termijn resultaten zien. Zitten en
luisteren, analyseren en complexe
problemen oplossen geeft hen
geen energie. Ze hebben autonome
ruimte nodig om te kunnen acteren.
De katalyse drijfveer is geloof in
weten wat te doen om intentionele
resultaten te behalen. Wil je deze
drijfveer aanspreken, breng
bouwers dan in een situatie waarin
snelle beslissingen moeten worden
genomen en tastbare resultaten
kunnen worden neergezet. De
beloningen die de bouwer het
meest waardeert zijn het gevoel van
voldoening en het respect van
anderen. De bouwer zoekt geen
gerechtigheid of genade, alleen
effectiviteit en resultaten.

Korte termijn
Snelheid
Daadkracht
Resultaatgericht
Recht door zee
Intuïtief
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VERBINDER (MERCHANT)
De kernwaarde van een verbinder is liefde die wordt gedreven door
oprechtheid. De positieve bijdrage aan het team van een verbinder
is relaties en visie. De conflictstrategie van een verbinder is manipuleren.
De leerstijl van een verbinder is praten en luisteren.

Typologie van de Verbinder

Bijdrage aan het team

De verbinder is altijd gericht op het
contact met andere mensen. Hij is
voortdurend op zoek om in contact te
komen met andere mensen, omdat hij
het belang van relaties ziet en begrijpt.
Dit gaat verder dan mensen alleen. Het
betreft ook dingen, muziek, kunst etc.
De verbinder is sterk in het zien van
mogelijkheden voor het individu en de
gemeenschap over hoe dingen, mensen
en samenlevingen kunnen worden
verbeterd. De verbinder geeft zich
volledig aan zijn opdrachten samen met
anderen en genereert hierdoor passie,
opwinding en enthousiasme. Ze plaatsen
zichzelf in elke rol die nodig is om
bruggen te bouwen, conflicten te
verminderen en de aard van relaties te
verbeteren. Zonder hen zouden er geen
zinvolle contacten worden gelegd,
zouden er geen visies kunnen worden
opgezet en zouden de relaties met
werknemers eronder lijden. Dit maakt
hen een onweerstaanbare kracht in
organisaties. Verbinders hebben altijd
oog voor de kwaliteiten van een ander.
De inspiratie die de verbinder biedt door
het voeden van de competenties van
anderen is van onschatbare waarde,
omdat ze zich inzetten om mensen te
laten zien wie ze echt zijn en wat hun
kwaliteiten zijn.

Verbinders zijn uitzonderlijke
teambuilders. Ze verzamelen mensen,
bruisen van de nieuwe ideeën en
denken continue in mogelijkheden.
Voor de verbinder is het van belang
dat er eerst een visie is voordat er
iets gebeurt. De kracht zit erin dat ze
bereid zijn om over zaken na te
denken, hetgeen ze hebben
opgenomen goed te overwegen en
dan met ideeën te komen. Omdat
elke organisatie of bedrijf een
voortdurend veranderend organisme
is, zijn verbinders van onschatbare
waarde in een organisatie. Ze
inspireren anderen om mee te gaan
in de door hen geschetste visie en
gedijen ook goed bij deze rol in het
team. Ze werken hard om anderen te
helpen, te ondersteunen en te dienen.
Daarom houden ze ervan om een
energiek team van mensen om zich
heen te hebben. Verbinders voelen
voldoening als ze hun visie tot leven
zien komen door de inspanningen
van zichzelf en anderen. Wanneer
anderen vastzitten in de crisis van
een voorliggend dilemma, ziet een
verbinder altijd een uitkomst.

DE VERBINDER
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Katalysator
De verbinder is krachtig als er openheid
en eerlijkheid is en hij zich gewaardeerd
voelt voor de inbreng die hij levert. Hij
zet zich in voor anderen en neemt
sociale en emotionele risico's om goede
relaties op te bouwen. De verbinder
definieert het begrip waarheid als een
duidelijk beeld van wat echt is, een
intuïtief en rationeel begrip van hoe
dingen zijn. De diepste angst van de
verbinder is dat hij niet meer nodig is of
dat zijn inbreng of bijdrage er niet meer
toe doet Hij ontleent zijn gevoel van
eigenwaarde aan de oprechtheid in een
relatie. Als hij door krijgt dat de
investering die hij doet in de relatie niet
gelijkwaardig wordt beantwoord of dat
er niet oprecht wordt gehandeld, dan
loopt hun gevoel van eigenwaarde leeg
en start de negatieve katalysator van
de verbinder. De negatieve cyclus kan
ook worden gestart wanneer de
verbinder het gevoel krijgt dat hij de
controle kwijt is, zich misbruikt,
ondergewaardeerd of genegeerd voelt.
Dit maakt dat de verbinder niet zichzelf
kan zijn, niet kan onthullen wie hij
werkelijk is en daardoor niet vertrouwt
dat anderen hem respecteren en
waarderen zoals hij is. Dit drijft hem
naar zijn conflictstrategie. De verbinder
heeft als conflictstrategie manipuleren

DE VERBINDER

Cyclus van kernwaarde naar
conflictstrategie naar
kernwaarde
De verbinder behandelt anderen over
het algemeen op de juiste manier en
verwacht van anderen dat zij hen ook
op de juiste manier behandelen.
Wanneer ze geen wederkerigheid
voelen, kan de duistere kant van de
verbinder zichtbaar worden. Als de
verbinder zich met de rug tegen de
muur voelt gezet of zich niet goed
behandeld voelt, dan zal hij gaan
klagen over het onrecht dat hem
wordt aangedaan, gevolgd door het
oordeel dat de persoon in kwestie ‘niet
goed’ is. Hij zit in zijn conflictstrategie.
Hij zal gaan manipuleren door
aangenaam te blijven handelen en zo
lief en superieur te lijken boven de
strijd. Hij beschermt zichzelf hiermee
tegen verder letsel. Totdat het gevoel
van weer geliefd zijn en zich
gewaardeerd voelen weer is
teruggekeerd, zullen verbinders
overdrijven om belangrijker te lijken,
dramatiseren om aandacht te krijgen
en liegen om zichzelf in te dekken en
anderen voor zich proberen te winnen.
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Leerstijl

De volwassen verbinder blijft open en
toegewijd aan zijn relaties en is bereid
betrokken te blijven bij conflicten die
voortkomen uit gebrek aan waarheid. Hij
zal dankbaar zijn voor eerlijke feedback
en kritiek en deze ook accepteren. Hij zal
zich inspannen om gevoelens van
schaamte of afwijzing te voorkomen en
betrokken te blijven bij mensen die hem
uitdagen. Deze toewijding weerhoudt hem
ervan om in de conflictstrategie terug te
vallen en in zijn kracht van de verbinding
te blijven.

Gericht op relatie
Bruggenbouwer
Visionair
Inspirator
Coach

DE VERBINDER

De verbinder leert door te praten
en te luisteren. Dit gaat het best
door het voeren van (persoonlijke)
gesprekken in kleine groepen of
via brainstormsessies over
toekomstige mogelijkheden. Als er
opdrachten gegeven worden dan
moet dit afwisseling, interactie en
dynamiek in zich hebben.
Bijvoorbeeld in de afwisseling van
kennis met een oefening waarmee
deze kennis kan worden toegepast.
Verbinders leren door te praten. Ze
bespreken hun ideeën, corrigeren
de cursus terwijl ze gaan, luisteren
altijd naar hun eigen woorden en
evalueren de geschiktheid van
elke conclusie. Ze denken en
nemen beslissingen wanneer ze
praten. Ze lossen problemen op
door discussies en vinden het leuk
om elkaar daarbij te
ondersteunen. Verbinders hebben
geen geduld met lange
informatiesessies en voelen zich
gefrustreerd als ze een eenzame
opdracht moeten uitvoeren. Ze
hebben interactie nodig en als dit
ontbreekt, haken ze af.
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INNOVATOR (INNOVATOR)
De kernwaarde van een innovator is wijsheid die wordt gedreven door
betrokkenheid. De positieve bijdrage aan het team van een innovator
is evalueren en oplossingen aandragen. De conflictstrategie van een
innovator is verhoren. De leerstijl van een innovator is beoordelen en
oplossen.

Typologie van de innovator

Bijdrage aan het team

Innovators zetten hun wijsheid in als
ze betrokken zijn bij een vraagstuk om
oplossingen aan te dragen. Ze zijn de
bedenkers van oplossingen voor
bestaande en nieuwe situaties en
houden van de uitdaging van een
probleem. Wat het vraagstuk ook is, zij
weten altijd een andere aanpak
bedenken. Zij zien hoe dingen zijn en
weten wat eraan te doen. Hun wijsheid
geeft Innovators het vermogen om
opties te onderscheiden en te wegen,
door te zien wat gevolgen en
waarschijnlijke resultaten kunnen zijn.
Het stelt hen in staat om problemen op
te lossen en de goede keuzes te maken.
Innovators zijn belangrijk in elke
situatie waar verandering plaatsvindt.
Hun vindingrijkheid brengt nieuwe
methoden, systemen en mechanismen
die kansen voor succes bieden. De
Innovator is betrokken en voelt
compassie met de ander. Hij is
empathisch en nieuwsgierig, ongeacht
het gedrag en de emoties van anderen.
Hij weet de voor- en nadelen van een
probleem af te wegen en een passende
oplossing te bedenken. Innovators
houden ervan om mensen in de buurt
te hebben. Ze houden ervan een
publiek te hebben waarmee ze hun
nieuwste ideeën met mensen kunnen
verkennen. Ze worden graag
gewaardeerd.

De innovator draagt bij aan het team
door altijd te blijven zoeken naar een
oplossing. Ze zijn buitengewoon
geduldig en wanneer iedereen om hen
heen in paniek is, heeft de Innovator de
neiging om zich te isoleren en stilletjes
aan het werk te gaan. De kracht van
innovators komt van hun onwil om te
accepteren dat er iets is dat ze niet
kunnen achterhalen. Ze zijn bereid om
hun ego keer op keer in gevaar te
brengen, aangegaan op de weddenschap
dat ze in staat zullen zijn om een plan,
een oplossing of een idee te bedenken
dat dingen beter zal maken. De
flexibiliteit van innovators wordt ook
zeer gewaardeerd door alle andere
spelers. Innovators maken weinig
onderscheid tussen welke problemen ze
worden gevraagd op te lossen. Het
proces van een oplossing bedenken is
voldoende om ze gelukkig te maken.
Innovators houden meer van het
oplossen van problemen dan van het
daadwerkelijk bouwen en verkopen van
iets. Ze zijn geen goede
implementeerders omdat ze alles willen
perfectioneren voordat ze handelen en
omdat ze, zodra een product of
dienstidee is geïmplementeerd, ze op
weg zijn om een andere, betere
oplossing te creëren.

DE INNOVATOR

17

Katalysator
De innovator is het meest krachtig als
hij betrokkenheid en compassie voelt
van de ander. Om zelfrespect op te
bouwen, moeten innovators het gevoel
hebben dat anderen hun wijsheid
waarderen. Hun wijsheid moet worden
toegepast op waardevolle situaties en
door anderen worden gezien als een
noodzakelijk element.
De hoeveelheid
zelfrespect verkregen door werk is
direct afgeleid van de complexiteit van
de problemen waartegen ze zijn
afgestemd. Hoe groter het probleem,
hoe robuuster en gewaardeerd de
Innovator zich voelt. Wanneer we de
systemen en processen gebruiken die
Innovators zo zorgvuldig hebben
bedacht, is de Innovator krachtig in zijn
kernwaarde wijsheid. Als hij
betrokkenheid en compassie ervaart
dan is hij in staat om nieuwsgierig en
open te blijven om te zien hoe dingen
zijn. Het stelt hem in staat om tolerant
te zijn, te accepteren en te vergeven.
Het vermogen om situaties en mensen
duidelijk en zonder oordeel te zien,
voedt de wijsheid van de innovator. Het
stelt hem in staat om naar een hoger
niveau van denken te stijgen dan
mensen in de waardensets. Innovators
begrijpen hoe anderen verstrikt kunnen
raken in ineffectief gedrag en zoeken
naar manieren om het team weer bij
elkaar te brengen. De diepste angst van
een Innovator is de vrees dat zijn
wijsheid wordt gezien of bestempeld als
dwaas of hij zichzelf dwaas gaat voelen.
Dit gevoel drijft hem naar zijn
conflictstrategie. De conflictstrategie
van een Innovator is verhoren.

DE INNOVATOR

Cyclus van kernwaarde naar
conflictstrategie naar kernwaarde
De negatieve cyclus van een innovator
begint wanneer hij het gevoel krijgt dat zijn
inbreng niet langer wordt gewaardeerd. Dit
gebeurt wanneer anderen terloops zijn
beste ideeën lijken te verwerpen zonder hun
volledige bedoeling te begrijpen. Of
wanneer hij zich gecontroleerd en gepusht
voelt om snel tot oplossingen te komen.
Innovators willen dat hun oplossingen
worden geïmplementeerd. Als ze dat niet
krijgen, zullen innovators proberen de
controle terug te krijgen en neemt hun
betrokkenheid en tolerantie af. De innovator
gaat van betrokkenheid naar ondervraging
en van wijsheid naar slimheid en
sabotage. Wanneer een innovator in zijn
conflictstrategie komt, dan zet hij zijn
wijsheid in als slimheid, bedrog of afleiding.
Hij is bereid zijn wijsheid te gebruiken om
mensen in besluiteloosheid te brengen door
slimme argumenten in te brengen of
complexe feiten en ideeën te presenteren.
Ook is hij in staat vragen te stellen die de
onwetendheid van anderen blootlegt. Dit
neemt de druk bij hem weg en maakt hem
wijs, vergeleken met anderen.
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Leerstijl

Als de innovator enig respect heeft
gevestigd, is deze tactiek zeer succesvol.
Niemand zal handelen zonder de wijze
raad van de innovator te horen. De
volwassen innovator leert niet terug te
vallen in het verhoren en verbaal
overtroeven van anderen. Hij past zijn
wijsheid toe om problemen te presenteren
en naar oplossingen te zoeken voor
conflicten. Door achterover te leunen en te
kijken, kan de innovator anderen zien
zoals ze werkelijk zijn en een houding van
nieuwsgierigheid, begrip en acceptatie
behouden. Deze houding maakt van de
volwassen innovator een gerespecteerde
adviseur en een gewaardeerde advocaat
in moeilijke situaties.

Creatief
Oplossingsgericht
Flexibel
Doorziet snel situaties
Betrokken

DE INNOVATOR

De leerstijl van de Innovator is
observeren en oplossen. Complexe,
moeilijke uitdagingen moeten de kern
vormen van deze leerervaring.
Situationele verhalen met veelzijdige
en gevarieerde mogelijke uitkomsten,
brainstormen, plannen en informatie
verzamelen met behulp van alle vijf
zintuigen (niet gedetailleerd
onderzoek) - deze elementen moeten
aanwezig zijn om de observerende,
probleemoplossende geest te vangen.
Het maakt de observerende en
oplossende stijl van leren creatief en
boeiend. De kernwaarde die in deze
leerstijl moet worden geëerbiedigd, is
wijsheid. Innovators moeten een
complexe situatie hebben om te
evalueren. Complexe en moeilijke
problemen intrigeren deze mensen en
hun zelfrespect is aanzienlijk
gebaseerd op de grootte, het belang
en de moeilijkheid van de problemen
die ze oplossen. Ze zijn in staat en
bereid om medelevend te blijven met
mensen. Hun discussies zijn daarom
over het algemeen energiek en
confronterend zonder strijdbaar te zijn.
Innovators leren door uitvinding.
Innovators zijn meer visueel
georiënteerd dan Verbinders en
Bouwers. Visuele middelen zorgen
voor extra stimulering van de
behoefte van een innovator om
informatie te beoordelen bij het
zoeken naar de juiste oplossing.
Vertel innovators niet de antwoorden,
maar vraag hen om zelf de
antwoorden te vinden
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BORGER (BANKER)
De kernwaarde van een borger is kennis die wordt gedreven door
rechtvaardigheid. De positieve bijdrage aan het team van een borger
is conserveren & informatie. De conflictstrategie van een borger is afstand
nemen en veroordelen. De leerstijl van een borger is lezen en analyseren.

Typologie van de innovator

Bijdrage aan het team

De kernwaarde van de Borger is kennis.
Ze vergaren en bewaren kennis die ze
verwerven door te lezen, informatie te
verzamelen, onderzoek te doen of
gebruik te maken van informatie uit
onderzoeken die door anderen zijn
gedaan. De Borger houdt van volledige
en gedetailleerde informatie, nuttige
feiten en gegevens. De kracht van
Borgers zit in hun duidelijke en
rationele procesgang. Ze zijn
hypergeorganiseerd en hebben veel
gegevens paraat. Een Borger haalt zijn
zelfrespect uit het gegeven dat hun
kennis en zij daarmee ook nodig zijn.
Het helpt hen wanneer hun kennis op
een positieve manier wordt gebruikt.
Ze hebben dan het gevoel dat ze een
belangrijke bijdrage hebben geleverd.
Dit komt hun zelfrespect ten goede.
Hun inzet is erop gericht dat gebruik
wordt gemaakt van hun kennis om
beslissingen te nemen en systemen en
processen te organiseren en te
optimaliseren. Ze houden niet van
risico’s en prefereren een stabiele,
solide situatie met weinig verandering.
Borgers houden niet van conflicten.
Het is bij hen ook niet of vrijwel niet
waar te nemen dat er een conflict is.

Borgers zijn belangrijk in een
organisatie omdat kennis de basis is van
alle bedrijven, alle politieke systemen en
alle sociale organisaties. Ze hebben heel
veel kennis paraat die zij kunnen en ook
graag willen inzetten. Borgers hebben
het vermogen om zorgvuldig om te gaan
met de besteding van middelen,
efficiëntie na te streven, bedrijven te
stabiliseren en hen een lange levensduur
te garanderen. Deze bijdragen worden
ondersteund door hun
organisatievaardigheden. Borgers zijn
onverzadigbare informatieverzamelaars.
Gegevens zijn altijd binnen handbereik
en ze missen geen detail. De kennis die
de Borger van deze informatie krijgt,
maakt ze van onschatbare waarde.
Borgers zijn vastbesloten ervoor te
zorgen dat alles wat wordt gedaan
succesvol is. Hun dwang om gelijk te
hebben of gezien te worden als juist,
maakt dat Borgers een buitengewoon
uithoudingsvermogen bezitten. Ze geven
nooit op. Ze blijven het proberen en
blijven analyseren. Door hun
doorzettingsvermogen slagen ze vaak
waar anderen hebben gefaald.

DE BO R G E R
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Katalysator
De borger is krachtig als hij
rechtvaardigheid ervaart. Het is voor
hen belangrijk dat kennis voor iedereen
beschikbaar is en dat het adequaat wordt
ingezet. Dit betekent dat de kennis die
aangedragen wordt op de juiste manier
wordt ingezet om passende beslissingen
te nemen. Een Borger haalt zijn
zelfrespect uit het gegeven dat hun
kennis en hij daarmee ook nodig is. Het
helpt hem wanneer hun kennis op een
positieve manier wordt gebruikt, omdat
dit hem het gevoel geeft dat hij een
belangrijke bijdrage heeft geleverd. Dit
komt zijn zelfrespect ten goede. Hun
inzet is er op gericht dat gebruik wordt
gemaakt van hun kennis om
beslissingen te nemen en systemen en
processen te organiseren en te
optimaliseren. Ze houden niet van
risico’s en prefereren een stabiele, solide
situatie met weinig verandering. Borgers
bekijken de wereld door de bril van hun
eigen informatie en hun oordelen. Als ze
merken dat de kennis die zij belangrijk
vinden, niet wordt gebruikt of voor de
verkeerde redenen wordt gebruikt of dat
hun kennis slechts voor sommigen
beschikbaar is, dan zijn ze beledigd in
hun rechtvaardigheidsgevoel. Dit drijft
hem naar zijn conflictstrategie. De
Borger heeft als conflictstrategie
afstand nemen en veroordelen.

DE BO R G E R

Cyclus van kernwaarde naar
conflictstrategie naar kernwaarde
Een Borger is krachtig als hij merkt dat zijn
kennis wordt ingezet om goede beslissingen.
Zijn zelfrespect wordt ontleend aan de
behoefte die er is om op de juiste manier
gebruik te maken van de kennis die de
Borger heeft en wordt gevoed door zijn
sterke rechtvaardigheidsgevoel. Wanneer
een situatie te riskant wordt, mensen zijn
kennis niet waarderen of wanneer de
gegeven kennis niet wordt gebruikt om
goede beslissingen te nemen, dan verdwijnt
bij de Borger het gevoel van
rechtvaardigheid en komt hij terecht in zijn
conflictstrategie afstand nemen en
veroordelen. Als zijn omgeving zijn kennis
niet waardeert hoeft hij niet langer de
kennisbron te zijn. De Borger krijgt dan een
hard en afstandelijk oordeel over anderen
en zal zich terugtrekken. Dit betekent
meestal niet fysiek vertrekken, maar eerder
een volledig gebrek aan actie of inspanning
of het opzettelijk achterhouden van
informatie.
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Leerstijl

Als de Borger in zijn conflictstrategie
zit, wordt hij afstandelijk,
onaantastbaar, onredelijk,
onhandelbaar, niet reagerend, niet
beschikbaar en bezet. Door zich te
onttrekken overleeft hij de
anderen. Hij laat zich niet intimideren,
manipuleren, ondervragen of
verhoren. Hij wacht geduldig zijn
moment af en tot die tijd weigert hij
om mee te doen en trekt hij zich terug.
Zodra het moment zich voordoet zal
hij van de gelegenheid gebruik maken
om zijn kennis te etaleren en zal hij
proberen om de situatie weer naar zijn
hand zetten. De volwassen Borger blijft
trouw aan zijn
rechtvaardigheidsgevoel en vertrouwt
op de basiskwaliteit van echte
expertise en echte kennis om
uiteindelijk te regeren. Nadat hij zijn
dorst naar kennis eerst op
zelfbewustzijn heeft toegepast, is de
volwassen Borger snel hersteld van
een aanval van afstandelijkheid.

DE BO R G E R

De leerstijl van een Borger is lezen en
analyseren. Voor een Borger is het
belangrijk dat ze kunnen leren door
kennisvergaring door te lezen, te
analyseren, te ontleden en opnieuw te
organiseren. Methodologie, wiskunde,
historische bewijzen en precieze
experimenten zorgen ervoor dat deze
personen betrokken raken en leren.
De kernwaarde die voor Borgers moet
worden geëerd, is het hoe en waarom
van dingen. Probeer ze niets te leren
als je het niet kunt onderbouwen, of
beter nog, als zij het niet kunnen
onderbouwen. Gedreven vanuit de
katalysator rechtvaardigheid worden
ze graag gevraagd om de norm en de
gepaste reactie in situaties te
bepalen. Geef ze veel gelegenheid om
hun eigen demonstratie van kennis te
creëren, of een onrecht te
identificeren en te bewijzen. Ze
houden ook van een presentatie van
kennis die gemakkelijk aan anderen
kan worden overgedragen.

Kennis
Praktisch
Feitelijk
Procedures
Afspraak=afspraak
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ZES ONDERSTEUNENDE WAARDEN
Naast de vier kernwaarden bouwer (builder), verbinder (merchant),
innovator en borger (banker) zijn er nog zes ondersteunende waarden. Deze
worden getypeerd als manieren waarop je als mens jouw bijdrage levert.

6 ONDERSTEUNDE WAARDEN ZIJN:
Praktisch
vs.
Intuïtief
vs.
Onafhankelijk vs.

Creatief
Cognitief
Samenwerken

ZE S ON D E R ST E U NE ND E W A A R D E N
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www.taylorprotocols.nl
Deze ondersteunende waarden woorden gevormd door steeds 2 kernwaarden
met elkaar te combineren.
Het praktische type:

Bouwer & Borger

Het creatieve type:

Verbinder & Innovator

Het intuïtieve type:

Bouwer & Verbinder

Het cognitieve type:

Innovator & Borger

Het onafhankelijke type:

Bouwer & Innovator

Het samenwerkende type:

Verbinder & Borger

MEER
WETEN?

Doe de CVI
www.Taylorprotocols.nl
en ontdek jouw
ware natuur

ZE S ON D E R ST E U NE ND E W A A R D E N
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CVI VOOR BEDRIJVEN
Ook voor bedrijven is de Core Values Index™ in te zetten. Lynn E. Taylor is ruim 25 jaar actief
geweest als interim-CEO in bedrijven in allerlei branches en van allerlei grootte. In die periode
heeft hij bij meer dan 200 bedrijven succesvolle ingrepen gedaan en ruim 700 reorganisaties
geleiden ze daarmee rendabeler kunnen maken en soms zelfs van de ondergang gered. Hij
raakte geïntrigeerd door de vraag wat bedrijven succesvol maakt en wat de toppers in een
organisatie onderscheidt van medewerkers die hetzelfde werk doen. Vanuit de wetenschap
dat voor elke rol in elke organisatie 20% van de mensen 80% van de waarde voor die speciﬁeke
rol leveren is hij zijn research gestart en gebruikte hij zijn persoonlijke ervaringen om de
Core Values Index (CVI) te ontwikkelen.

CVI ALS KERN PROGRAMMA
Top performer proﬁle is een
unieke tool om de blauwdruk te
creëren van de huidige of gewenste
toppers voor een speciﬁeke rol in
een organisatie.
Team optimalisatie
programma geeft elk teamlid
inzicht in zichzelf. Als team
ontvangt u inzicht in uw
gezamenlijke kracht en uw kansen.
Welk teamlid is nodig voor een
speciﬁeke vraag?
Welk teamlid hebben we nodig om
eﬀectiever te worden? Hoe werken
we beter samen?
Human capital audit geeft
inzicht in de waarde van jouw
personeel. Welke medewerkers
zitten in een juiste rol waar zij die
activiteiten kunnen doen waarvoor
zij van nature bevlogen zijn?
Executive team proﬁle ontvang
je een helder beeld van de kracht
en slagvaardigheid van het
managementteam in relatie tot de
doelstellingen en strategische
keuzes.

Wie jij van
nature bent
staat altijd
centraal
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CVI VOOR BEDRIJVEN
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MEER
WETEN?

Kijk op onze
website
www.taylorprotocols.nl
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