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“We pretenderen niet de
kennis in pacht te
hebben, maar we heb-

ben geleerd een gezamenlijke ‘taal’ te
spreken waardoor ook onze collega’s
typische persoonlijkheidskenmerken
herkennen.” Aan het woord is Jan
Buining, algemeen directeur Basic
Supply Group BV in Emmen, een
organisatie die zich heeft gespeciali-
seerd in de ontwikkeling en het ver-
markten van ingrediënten voor de
voedingsmiddelenindustrie. Het
bedrijf implementeerde paar jaar
geleden het talentonderzoek van Tri-

cona Advies uit Zutphen. “Bij de wer-
ving van nieuw personeel maakten
we in het verleden gebruik van wer-
ving- en selectiebureaus, psychologi-
sche onderzoeken, enzovoorts, maar
daarbij kreeg ik de ‘film’ van de men-
sen niet altijd duidelijk. Talentonder-
zoek is hierop het antwoord geble-
ken.”

Werkwijze
“Als je werk doet waar je goed in
bent, gaat het gemakkelijk en lukt
het ook beter”, aldus Buining. Het
motto ‘doe waar je goed in bent’ gaat
er van uit dat iedereen deugt. De
vraag is alleen: waarvoor? Kwaliteiten
moeten op de juiste plek worden
ingezet. Het Tricona-model geeft
inzicht in de onderlinge verhouding
tussen talenten: de duurzame eigen-
schappen, de dynamische eigen-
schappen, de motieven (drijfveren)
en de vermogens (ervaring en oplei-
ding). Aanleg en talent zijn genetisch
bepaald. Karakter, vermogens en
motieven ontwikkelen zich geduren-
de het leven. Ze spelen een grote rol
met betrekking tot de geschiktheid
voor bepaalde taken binnen een
bedrijf. Aan potentiële collega’s
wordt gevraagd om vooral aan dit

gedeelte van het onderzoek mee te
werken. Een beknopte beschrijving
van ‘temperamenten’ en ‘gerichthe-
den’ is opgenomen in de twee kaders
en het verband is aangegeven in de

‘Doe waar je goed in bent’, is het credo van de Basic

Supply Group BV naar model van Tricona Advies. De

erkenning dat ieder mens talent meekrijgt, vormt een

prima uitgangsbasis voor het zoeken naar een goede

match tussen persoon en functie. Immers, als de

vereisten voor een bepaalde functie aansluiten bij het

individuele talent, is de basis gelegd voor plezier in

het werk.
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Jan Buining: “Als je werk verricht dat

beter aansluit bij je sterker ontplooide

temperamenten, gaat het makkelijker en

lukt het ook beter.”

Temperamenten
Sanguinisch

– warme, opgewekte, levendige en genietende

persoonlijkheid;

– ontvankelijk, indrukken bereiken snel het hart;

– beslist eerder op gevoel dan op basis van over-

wegingen;

– maakt gemakkelijk vrienden, heeft het hoogste

woord op feestjes, is amusant, vrolijk, kan boei-

end vertellen en met iedereen meevoelen, velen

zijn zijn beste vriend;

– is oprecht, ontwapenend, zorgeloos;

– extravert, emotioneel, onordelijk, ongediscipli-

neerd;

– komt meer zelfverzekerd over dan hij is, maar

redt zich door optimisme en met inzet van veel

energie.

Sterk: hartelijk, spontaan, geestdriftig, sociaal,

levendig, uit zijn gevoelens erg gemakkelijk.

Zwak: impulsief, niet erg wilskrachtig, veel ver-

anderingen van gemoedstemming, staat graag in

het middelpunt, heeft sterke behoefte om door

iedereen geaccepteerd te worden.

Cholerisch

– vurig, snel actief, praktisch, koppig, optimis-

tisch, zelfvoldaan;

– onafhankelijk, besluitvaardig en eigenzinnig,

neemt gemakkelijk beslissingen voor zichzelf en

anderen;

– floreert in activiteiten en stimuleert zijn omge-

ving ook daartoe, is doelgericht, slaagt ook

meestal;

– is niet bang voor tegenslag, heeft een hardnek-

kige vastberadenheid en bereikt dus veel;

– geboren leider;

– emoties minder goed ontwikkeld, weinig

medegevoel voor anderen;

– ziet alleen het doel waarnaar hij streeft, weinig

oog voor detail, niet analytisch;

– overheersend, bazig, arrogant.

Sterk: zelfverzekerd, pionier, doelgericht, ster-

ke wilskracht, zelfgedisciplineerd, organisator.

Zwak: ongeduldig, koppig, zelfgenoegzaam,

onsympathiek, dominerend.

Melancholisch

– analytisch, zelfopofferend, begaafd, perfectio-

nistisch, gevoelig, emotioneel, pessimistisch;

– doet aan voortdurend zelfonderzoek;

– sterk wisselende stemmingen, neigt naar intro-

vertie;

– trouw, maakt niet gemakkelijk vrienden;

– wacht af, is achterdochtig;

– analytische geest zorgt er voor dat in plannen

de obstakels door hem worden blootgelegd;

– zien van gevaren weerhoudt hem om plannen

tot uitvoer te brengen (waar de cholerische en

sanguinische allang begonnen zouden zijn);

– wisselt perioden met grote productie af met

depressie;

– kiest vaak levensinvulling waar grote persoon-

lijke offers worden gevraagd.

Sterk: loyaal, hoge normen en waarden, treedt

niet op de voorgrond, creatief.

Zwak: licht geraakt, pessimistisch, beklaagt zich-

zelf, zichzelf kleinerend, besluiteloos.

Flegmatisch

– kalm, koel, traag, onverschillig, gemakzuchtig,

evenwichtig, behoudend;

– lijkt altijd dezelfde, toont weinig emoties maar

heeft ze wel;

– droge humor, vaak geen gebrek aan vrienden;

– is liever toeschouwer dan deelnemer;

– goedhartig en meelevend, maar laat daar wei-

nig van blijken;

– bekwaam en efficiënt;

– geboren vredestichter. 

Sterk: kalm, gemoedelijk, beheerst, denkt voor

te doen, verdraagzaam, betrouwbaar.

Zwak: besluiteloos, niet snel enthousiast, sarcas-

tisch, bang om ergens betrokken bij te raken,

eigenzinnig.
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figuur.
Aan de hand van een onderzoek

(waarbij onder andere een vragenlijst
werd gebruikt) is per persoon aan te
geven welke temperamenten sterk
aanwezig zijn en welke minder sterk.
Voor de functies binnen een bedrijf is
eveneens aan te geven welke talenten
gewenst zijn. Denk bijvoorbeeld aan
een productontwikkelaar. Deze moet
in sterke mate ‘melancholisch’
(onderzoekend) zijn, maar wel
beslissingen kunnen nemen en dus
ook ‘cholerische’ eigenschappen
hebben. Het ’flegmatische’, verzor-
gende talent is meer terug te vinden
bij een servicegerichte functie als
secretaresse.

Praktijk
Een paar jaar geleden kwamen twee
directieleden van Basic Supply Group
tijdens een lezing in contact met Leo
van der Burg van Tricona Advies. Tij-
dens de bijeenkomst werd een toe-
lichting gegeven op het uitgangspunt
van Tricona: Iedereen deugt, de vraag
is alleen: waarvoor? Het model sloot
aan bij de ervaring van het bedrijf dat
de trainbaarheid van mensen niet
onbeperkt is. Een goede match tus-
sen persoon en functie wordt in
belangrijke mate bepaald door het
aanwezige duurzame talent.

“Collega’s werden over het model
geïnformeerd en aansluitend werd
hen gevraagd aan het talentonder-

zoek mee te werken”, gaat Lienke
Lanting, hoofd personeelszaken van
Basic Supply Group, verder. “De uit-
komst van het onderzoek werd een-
op-een met de medewerkers bespro-
ken en sloot in verreweg de meeste
gevallen aan bij het bestaande zelf-
beeld. Ook bij de evaluatie van het
functioneren van de medewerkers
weten we nu beter wat de basis moet
zijn voor een optimale coaching. Als
bijvoorbeeld bij iemand de sociale
vaardigheden minder zijn ontwik-
keld, probeer je dat met een goede
ondersteuning door een meer ‘groe-
ne’ collega te compenseren.”

Daarnaast wordt sollicitanten nu
gevraagd mee te werken aan dit
onderzoek.”Omdat wij weten welke
mensen we in ons bedrijf hebben en
welke we nog missen, kunnen we nu
veel gerichter nieuwe mensen aanne-
men. Dat is zowel positief voor ons
als bedrijf als voor de sollicitant”,
aldus Buining.

Colleges
Hoewel Basic Supply Group geen
‘sanguinische’ club is (“We presente-
ren ons niet overdreven vaak en
nadrukkelijk”, aldus Buining), geeft
het bedrijf samen met Tricona colle-
ges over deze manier van werken. Dit
wordt onder andere gedaan op de
Hanzehogeschool in Groningen. “We
zien deze studenten als onze ‘kweek-
vijver’ en zijn altijd op zoek naar pas-
sende talenten.”

De studenten kunnen voor ze deel-

nemen aan een dergelijk college een
studentenversie van de vragenlijst
invullen. Tijdens het college krijgen
zij deze retour met de bevindingen.
Buining: “Wij vinden het belangrijk
dat studenten op deze manier leren
kijken welke talenten ze hebben.
Voor ons is sneller duidelijk wie we
in de toekomst kunnen gebruiken
voor welke taken. De studenten geeft
het inzicht in de functies waarop zij
wel of juist niet moeten solliciteren.
Niet alleen wij worden hier gelukki-
ger van, zij ook.” ■

Weergave van de

verhouding tussen de

verschillende

temperamenten en

gerichtheden.

Lienke Lanting: “Voor de meeste

mensen was het onderzoek naar de

sterker en zwakker ontwikkelde

temperamenten een herkenning.”

Gerichtheden
Blauw

Door middel van het denken zijn mensen op het

ware gericht, zij zijn in staat conceptueel en orde-

nend te denken, overwegen veel bij alles wat zij

doen, vinden argumenten van grote betekenis, zijn

niet geneigd stormenderhand andere mensen voor

zich te winnen. Vanuit het denken zijn we in staat

het verleden te analyseren. Vandaar dat mensen, bij

wie deze kwaliteit dominant is, de neiging hebben

lessen te leren uit voorvallen die gepasseerd zijn en

zich minder bereid tonen nieuwe voorvallen aan te

gaan. Zij willen eerst grondig overwegen welke

aspecten en vooral welke risico’s daar aan verbonden

zijn.

Groen

Door middel van het voelen zijn mensen op het

schone gericht, de neiging om alles in verhouding en

balans te houden en brengen is dominant. Grote uit-

slagen op de schaal van sympathie tot antipathie zijn

moeilijk te hanteren voor mensen met deze kwaliteit.

Uitgesproken ideeën, extravagante daden zijn zaken

waar mensen met deze dominantie een broertje

dood aan hebben. Common sense is het sleutel-

begrip, betrokkenheid bij rechtvaardigheid en men-

selijke verhoudingen vormt vaak de hoeksteen voor

hun bestaan. 

Rood

Door middel van het willen zijn mensen op het goe-

de gericht, zij zijn over het algemeen geneigd tot

voortdurend veranderen, omdat bij hen de impuls

om in de wereld in te grijpen groot is op die momen-

ten dat zij de wereld niet goed meer vinden. Als deze

kwaliteit dominant is maken deze mensen indruk

vanwege hun grote daadkracht en werklust. Er over

praten is niet hun voorkeurstijl, zij vinden dat het op

daden aankomt. De toekomst kun je, vinden deze

mensen, toch niet bedenken! Sterker nog: kansen en

mogelijkheden kunnen worden gemist door te lang

nadenken!
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