Persona.fit
Bringing a Feedback en Growth
Culture to your Team.

Quick
Start

Welkom bij Persona.fit
1

Persona.fit geeft jou de regie over je ontwikkeling.

2

De app is alleen van jou: jij deelt alleen wat je wilt delen.

3

Je krijgt en geeft continu feedback. Zo monitor je jouw
ontwikkeling en kun je waar nodig bijsturen.

4

Je wordt je bewust van je performance en je werkplezier.

5

Je kunt de app ook gebruiken voor teamontwikkeling.

Hier gaat het om:

In de uitnodiging
staat een link. Als je
die via jouw
smartphone aanklikt,
wordt de Persona.fit
app gedownload.

Je kunt de app ook via
de App Store of Play
Store downloaden.

Log in of registreer jezelf
Heb je al een gebruikersnaam
en wachtwoord (van het
assessment)? Log dan daarmee in.

Ben je je wachtwoord
vergeten? Klik dan hier
om een nieuw wachtwoord
op te geven.

Heb je nog geen account?
Registreer je dan: voer je
gegevens in en maak zo
een account aan

Stap 1
ZELFINZICHT
Dit is de start, je baseline: je krijgt eerst inzicht in jouw

voorkeuren: persoonlijkheid, drijfveren en aspiraties. Zo
ontstaat er niet alleen een beeld over ‘wie jij bent’ maar
ook over ‘wie je wilt zijn’. Daarnaast vraag je aan anderen

hoe zij jou zien: een reality check. Het resultaat is een gap
analysis: het verschil tussen zijn, willen en doen. Dat is
jouw startpunt voor ontwikkeling.

Check jouw baseline
Zijn, Willen en Doen!
Het inzicht in wie je bent, wat je wilt zijn en
hoe anderen je zien, is de motor voor
ontwikkelen en veranderen. Je weet waar
jouw kracht zit en waar je naartoe wilt. En
door aan anderen te vragen hoe ze jou zien
krijg je zicht op onvoorziene kwaliteiten en
mogelijke blinde vlekken.

Rollenprofiel
gebaseerd op
voorkeuren

Rollenprofiel gebaseerd
op persoonlijkheidsvragenlijst (Big5,
Werkstijlen, Waarden)

Rollenprofiel
gebaseerd op
‘hoe anderen
het zien’

Check jouw baseline
Vul de vragenlijst in
Klik op Baseline

•
•
•
•

Neem de tijd om de vragen in te vullen.
Denk niet te lang na voordat je je antwoorden geeft.
De vragenlijst gaat over wie je bent, het laatste deel gaat over wat je wilt.
Als je klaar bent, zie je je scores verschijnen.

Check jouw baseline
Doe een
Reality Check

Feedback level 1
In de Reality Check vraag je
aan mensen uit je omgeving
om de rollen die ze bij jou zien
in volgorde te zetten: van
meest aanwezig in de aanpak
van werk, tot minst aanwezig.

Klik op Baseline

Alle rollen zijn belangrijk, het
is dus niet goed of slecht. Met
deze feedback kun je met
focus aan de slag gaan met je
ontwikkeling.
Vraag een Reality Check aan
mensen uit je omgeving door
op de knop te drukken.

Vraag feedback aan zoveel
mensen als je wilt, door hun
afzonderlijke e-mails in te voeren.
Je kunt later nog nieuwe mensen
uitnodigen als je dat wilt

Je kunt meerdere mensen om
feedback vragen; antwoorden
worden gecombineerd en zijn
dus anoniem.

Check jouw baseline
Reality Check voor feedbackgever
Level 1
Wat moet de
feedbackgever
doen?

Diegene die je hebt uitgenodigd (de
feedbackgever) krijgt een notificatie in
zijn of haar inbox.
Of wanneer iemand niet over de
app beschikt, per e-mail. Via een
link kan hij/zij feedback geven.
Let op: Internet Explorer werkt
niet, gebruik een andere browser
zoals bijvoorbeeld Firefox.

Schuif de rollen in
die volgorde die jij
het beste bij de
feedbackvrager
vindt passen.

Klik hier voor
meer informatie
over de 8 rollen

Check jouw baseline
De Fit tussen Zijn en Willen
De Fit-score is een indicatie van de match tussen Zijn en Willen in een percentage:
Onder de 50%

>

Uit je comfortzone?

Een relatief lage Fit-score. De rollen die je graag wilt vervullen, lijken niet zo goed te passen bij wie je bent. Die rollen gaan je van nature minder
gemakkelijk af. Of je succesvol bent, hangt mede af van je zelfkennis en ambitie. In dat kader is het goed om te weten wat je minder sterke
punten zijn en hoe je die kunt compenseren. Daarnaast is het de moeite waard om je te verdiepen in de rollen die je qua persoonlijkheid weinig
moeite zullen kosten, daar zit jouw kracht. Waardeer je die kwaliteiten wel genoeg? Gebruik je ze voldoende in je werk?

Tussen 50 en 75%

>

Experimenteren, in je comfortzone?

Een gemiddelde Fit-score. Jouw persoonlijke kwaliteiten en voorkeursrollen loopt op een aantal punten uiteen, maar er zijn zeker ook
overeenkomsten. Het is de moeite waard om je daar verder in te verdiepen. Waardeer je de rollen die qua persoonlijkheid goed bij je passen
voldoende? Benut je die genoeg in je werk? Wat ligt ver uit elkaar, herken je dat? Bedenk hoe je het beste jouw kwaliteiten kunt inzetten om
succesvol te zijn en tegelijkertijd jezelf voldoende uit te dagen.

Boven de 75%

>

Te veel comfort?

Een relatief hoge Fit-score. De rollen die qua persoonlijkheid goed bij je passen, zijn ook grotendeels jouw voorkeursrollen. Als je die rollen ook
daadwerkelijk in kunt zetten, ben je optimaal in je kracht. Ga bij jezelf na of jouw werksituatie de mogelijkheid biedt om die rollen te benutten. Ga
daarnaast eens voor jezelf na of je jezelf wel voldoende blijft ontwikkelen. Altijd blijven doen wat goed bij je past heeft een zeker risico van
routine in zich.

Check jouw baseline
Zo is het compleet!

Check jouw baseline
De 8 rollen van Persona.fit
AANPAKKER
• Handelt daadkrachtig en direct.
• Is taakgericht.
• Probleemoplosser.
• Energiek en optimistisch.
• Wil taken tot een goed einde brengen.

EXPERT
• Focust op een specifiek thema of vakgebied.
• Wil inhoudelijke meerwaarde leveren.
• Spant zich in om zich een onderwerp zoveel
mogelijk eigen te maken.
• Wil anderen adviseren en ondersteunen.

CONTROLEUR
• Houdt in de gaten dat regels en richtlijnen worden nageleefd.
• Voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk én dat van anderen
• Vindt het belangrijk dat er zorgvuldig en gedisciplineerd gewerkt wordt en dat er
geen fouten worden gemaakt.
COÖRDINATOR
• Zorgt ervoor dat taken efficiënt uitgevoerd worden.
• Plant activiteiten zodat alles gestroomlijnd verloopt.
• Regelt dat het werk wordt gedaan; iedereen weet wat hij of zij moet doen.
• Zorgt ervoor dat capaciteit zo goed mogelijk wordt benut.

Check jouw baseline
De 8 rollen van Persona.fit
ONDERNEMER
• Grijpt kansen en is erop gericht successen te behalen.
• Is initiatiefrijk en gedreven; wil wat bereiken in het leven.
• Heeft druk, houdt van uitdagingen en is bereid risico’s te nemen.
• Is competitief ingesteld; hij/zij wil beter zijn dan anderen.
• Gaat vaak solistisch te werk.
• Houdt ervan onafhankelijk te zijn; wil zelf iets nieuws opbouwen.
INNOVATOR
• Zorgt voor vernieuwende oplossingen.
• Bekijkt dingen graag vanuit verschillende invalshoeken en abstracties.
• Is breed geïnteresseerd en veranderingsgericht.
• Anticipeert op de toekomst.
• Laat zich niet snel beperken of in een kader plaatsen.

VERBINDER
• Is gericht op het bereiden van
samenhang en enthousiasme
binnen het team.
• Zorgt voor een goede sfeer.
• Motiveert anderen om naar
elkaar te luisteren, elkaars
kwaliteiten te benutten en
elkaar te complimenteren.
• Zorgt voor betrokkenheid,
harmonie en loyaliteit
binnen het team.

INSPIRATOR
• Weet zaken voor elkaar te krijgen door anderen te enthousiasmeren voor plannen of ideeën.
• Krijgt mensen mee door aansprekende energie en manier van communiceren.
• Weet mensen in beweging te krijgen.
• Laat kansen zien om gezamenlijk iets te realiseren.

Check jouw baseline
Van zelfinzicht naar actie!
Wat is het verschil tussen jouw Zijn en Willen? Daar ligt de uitdaging. De rollen waar
je hoog op scoort en die matchen, gaan je in het algemeen gemakkelijk af. De rollen
die niet overeenkomen, kosten je waarschijnlijk energie. Wees eerlijk naar jezelf: in
hoeverre is ontwikkeling realistisch? Wat heb je ervoor over? Ga na die afweging aan
de slag met je voorkeursrollen. Combineer lef met realisme.

Kijk naar de Reality Check. Hoe zien anderen jou? Wat herken je, wat verbaast je? In
hoeverre zien zij de rol die je wilt ontwikkelen (Willen) al in hoe je functioneert? Of
heb je nog weinig laten zien wat je in je hebt (Zijn). Start met experimenteren!
Neem de feedback van anderen serieus. Vraag toelichting en ga bij jezelf
na wat de oorzaken kunnen zijn, vanuit je persoonlijke eigenschappen.
Zet zelfmanagement in om je verder te ontwikkelen. Neem het initiatief
om er met anderen over te praten. Je bent zelf de regisseur van jouw
veranderkracht!

Stap 2
VRAAG EN GEEF
STEEDS
FEEDBACK
Na een gebeurtenis (bijv. een bespreking of presentatie) op je werk

kun je aan je omgeving feedback vragen. Dat gaat gemakkelijk en
snel, via je smartphone. Jij geeft zelf aan wat je wilt ontwikkelen. De

feedback gever kan per gebeurtenis, competenties (tags) en rollen
beoordelen en ook kwalitatieve feedback geven.

Verzamel om te groeien
De spelregels van feedback geven
Doel = groei
Elkaar feedback geven, is bedoeld om elkaar te versterken.
Speel de bal, niet de persoon
Geef feedback op concreet aanwijsbaar gedrag.
Geef geen waardeoordeel
Spreek vanuit wat jij zelf ervaart.
Ken je eigen allergieën
Weet wat bepaald gedrag met je doet.
Vraag, geef, licht toe, luister
Zorg dat je elkaar begrijpt.

Verzamel om te groeien
Feedback levels 2 en 3
Feedback level 3
Vraag feedback over acties en
gebeurtenissen die er toe doen.

Feedback level 2
Vraag feedback over je
voorkeursrol(len).
Wat voor vorderingen maak je?

Klik op ‘Feedback vragen’

Verzamel om te groeien
Feedback level 2 - Rol

Klik op ‘Feedback
over een rol’

Elke rol of activiteit wordt
getypeerd door 4 tags waar
feedback over gegeven wordt.

Verzamel om te groeien
Feedback level 3 - Activiteit

Klik op ‘Feedback
over een activiteit’
Elke rol of activiteit wordt getypeerd door
4 tags waar feedback over gegeven wordt

Verzamel om te groeien
Feedback levels 2 en 3 voor feedbackgever

Diegene die je hebt uitgenodigd (de
feedbackgever) krijgt een notificatie in
zijn of haar inbox.
Of wanneer iemand niet over de
app beschikt, per e-mail. Via een
link kan hij/zij feedback geven.
Let op: Internet Explorer werkt
niet, gebruik een andere browser.

Stap 3
PERFORMANCE
EN BELEVING
Via de app houd je bij hoe het met je gaat: je performance en je

werkbeleving. Door dit elke week aan te geven zorg je voor focus
op je doelen (weer je eigen baas) en kan je volgen waar je energie
van krijgt. De data die je verzamelt in Persona.fit zijn alleen van
jouzelf. Je deelt ze alleen als jij dat wilt.

Wees je eigen baas
Performance en Werkbeleving
Je eigen, wekelijkse ‘werkthermometer’
De tijd dat medewerkers 1 keer per jaar een beoordeling kregen van hun
leidinggevende lijkt definitief voorbij. Het is tijd om op een andere manier naar
Performance te kijken.
Zelforganisatie betekent ook: zelf performance bijhouden. Op basis van 4
generieke criteria die voor nagenoeg elke functie/organisatie belangrijk zijn:
ACTIE │ AFSPRAKEN │ HARMONIE │ VERNIEUWING

In de flow?
Goed functioneren hangt ook sterk af van iemands werkbeleving. Iemands ‘well being’
in het werk. Je kunt nog zo competent zijn, maar de context (een reorganisatie, weinig
beslisruimte, een slechte werksfeer) kunnen succesvol functioneren zeer in de weg
zitten. De criteria die we bijhouden zijn:
WERKPLEZIER │ ENERGIE │ WORKLOAD │ AUTONOMIE

Wees je eigen baas
Hoe gaat het?
Je eigen ‘werkthermometer’.
Elke week krijg je een notificatie om 8 vragen in te vullen:

Klik op ‘Hoe gaat het?’

Performance

Werkbeleving

Stap 4
VOLG JOUW
ONTWIKKELING
Onder “Jouw ontwikkeling” zie je de uitkomsten van jouw
feedback verzoeken en de door jouzelf aangegeven
performance en werkbeleving. Deze uitkomsten geven je
inzicht in hoe je in het dagelijkse leven in je werk kunt
groeien. Je ziet welke kwaliteiten anderen in je zien en wat

voor ontwikkelsuggesties ze voor je hebben.



Jouw ontwikkeling: real time uitkomsten

Je kunt inzoomen op
feedbacksessies

Factsheet Persona.fit
Wat zijn de ingrediënten?
↙ 4 performance
criteria
De criteria die in elke
functie belangrijk zijn.

4 x werkbeleving
↑ 8 rollen
Centraal in Persona.fit staan de rollen.
Deze rollen zijn gebaseerd op
uitgebreid onderzoek op de door LTP
verzamelde data van de afgelopen
jaren. Uit dit onderzoek komen 8
rollen naar voren. De combinatie van
de 8 rollen zijn typerend voor een
persoon. Er zijn geen goede of foute
profielen. Alle rollen zijn belangrijk,
afhankelijk van de situatie.

↑ 3 feedback levels
Feedback vragen en geven is
niet altijd vanzelfsprekend,
daarom bouwen we dat in de
app zorgvuldig op:
Level 1. Ranken van de rollen
Level 2. Feedback over 1
specifieke rol
Level 3. Feedback over
dagelijkse relevante activiteiten

De criteria die in elke rol
belangrijk zijn:
• Energie
• Werkdruk
• Werkplezier
• Beslisruimte

↖ 32 tags
Tags zijn kenmerken die aan rollen en
activiteiten zijn gekoppeld waardoor
iedereen die de app gebruikt een
gemeenschappelijke taal hanteert

Persona.fit
is ontwikkeld door LTP Business Psychologen
90 jaar
Ruime ervaring en expertise als bedrijfspsychologen.

Unlocking potential

Feedback? Graag!
We stellen jouw opmerkingen bij de
app zeer op prijs. Die kun je geven via:

Wij helpen mensen, teams en organisaties het beste uit
zichzelf te halen.

Technologie
Een team developers is continu bezig met het verbeteren
van de App. Aan de hand van feedback voegen zij nieuwe
features toe, waaronder een spelelement. Zij maken
Persona.fit gaandeweg nóg leuker!

Bij problemen kun je onze helpdesk
bellen: 020 - 30 50 438

