
Waarom ACT®
Ontdek wat je altijd al hebt geweten
                                   maar nooit hebt beseft.            

Waarom ACT®

In onze snel veranderende wereld wordt steeds meer van de werknemer geëist. 
Onder de druk van economische omstandigheden moeten we declarabel zijn, 
effectief en efficiënt onze opdracht uitvoeren, een positief en rustige uitstraling 
hebben, voorspelbaar gedrag vertonen en zo min mogelijk verzuimen. We moeten 
waarde creëren voor ons team en onze organisatie. We moeten onze kennis op 
peil houden en jongeren en ouderen binnen de organisatie optimaal benutten. We 
moeten kunnen concurreren met opkomende markten als China en India. En last 
but not least moeten we langer door werken. Daarnaast worden we geacht om ook 
in ons priveleven een steeds grotere bijdrage te leveren. Naast de zorg voor onze 
kinderen krijgen we ook steeds vaker de zorg voor vrienden, buren en ouders.

Hoe kunnen we deze ontwikkelingen het hoofd bieden?

Als er zoveel van ons wordt gevraagd is het zaak om efficient met onze energie 
om te gaan. ACT® is een psychometrisch instrument dat daarbij kan ondersteunen 
door inzicht te geven in wat energie oplevert en wat energie kost. Veel van het 
potentieel van mensen gaat nodeloos verloren aan innerlijke strijd, uiterlijke 
onzekerheid, angst en schuldgevoelens en het verkeerd gebruik van competenties.  
ACT® kan een antwoord  geven op de meest prangende mensenvraag: Hoe krijg 
ik een optimale match tussen prive en werk, tussen mijzelf en anderen, tussen mijn 
binnenwereld en de buitenwereld.



In balans

ACT® is afgestemd op de vraag: Hoe kom ik in balans? Wat heeft een werknemer 
nodig om optimaal te kunnen presteren in een constant veranderende wereld. Dit 
kan niet zonder een persoonlijk onderzoek naar wat energie geeft en waar energie 
verloren gaat.  ACT® meet en geeft als resultaat inzicht in aanwezige competenties, 
ontwikkelpotentieel, risicovolgedrag van individuen, teams en organisaties. Als 
er geen balans is kan deze met behulp van de meetresultaten hersteld worden. 
Werknemers krijgen weer energie en de organisatie wordt weer vitaal.

Maar er is meer

ACT® geeft  ook de mogelijkheid voor persoonlijke verdieping. ACT®  biedt 
handvatten om te onderzoeken wat de innerlijke drijfveren zijn onder het uiterlijk 
gedrag. Het geeft bewustwording over zaken die nu nog verborgen liggen onder de 
bewustzijnsdrempel. Het maakt bewust van mogelijkheden die nu nog onzichtbaar 
zijn. Het maakt duidelijk op welke wijze competenties worden ingezet en waarom 
andere competenties nog niet zijn ontwikkeld. Deze bewustwording is de sleutel tot 
echte verandering. Verandering die haar vruchten afwerpt voor mens en organisatie.

Een organisatie voorbeeld

Toen de belastingdienst in 2003 een grote reorganisatie doorvoerde was één van 
de speerpunten van het beleid om zelfsturende teams te creëren. Daardoor zouden 
verantwoordelijkheden lager in de organisatie kunnen worden neergelegd waardoor 
de klant sneller, efficiënter en meer direct zou worden geholpen. Het zou de effectiviteit 
van de belastingdienst  verhogen.

Uit een openbare brief van de belastingdienst:

De procesbegeleiding is erop gericht om de aanwezigen 
aan het denken te zetten, te prikkelen en aan te spreken op 
hun eigen kennis en kunde. Hiermee worden ‘zelfsturing’ en 
‘verantwoordelijkheid nemen’ gestimuleerd.

Het project is, zoals we nu weten, niet gelukt en de zelfsturende teams zijn 
opgeheven. 

Organisaties die met ACT® werken weten dat bovenstaande aanpak niet kan 
werken. Omdat zelfsturing, de naam zegt het al, als voorwaarde heeft dat we ons zelf 
herkennen en erkennen. Dit wordt niet bereikt met kennis en kunde. Het wordt bereikt 
door zelfinzicht, door ons onbewuste te onderzoeken, door te herkennen op welke 
wijze verantwoordelijkheid wordt genomen of ontlopen, op welke wijze samenwerking  
wordt ervaren, op welke wijze er werkelijk transparant kan worden gecommuniceerd. 



Als onze innerlijke drijfveer moeite heeft met transparantie, dan kun je in de uiterlijke 
wereld trainen wat je wilt: Er verandert niets fundamenteel. Pas als op persoonlijk 
niveau de verbinding met het onbewuste kan worden gemaakt, kunnen we een 
stap maken. ACT® heeft die mogelijkheid tot verbinden met het onbewuste als 
uitgangspunt.

Een individueel voorbeeld van een ACTor

Ik kom binnen bij een ca  40-jarige controller bij een groot 
bedrijf. Zijn kamer is een wanorde van verslagen, boeken, losse 
documenten kriskras door elkaar heen want, zo zegt hij:  “Ik zit 
vlak voor de kwartaalcijfers”.  De ACT® meting geeft het beeld 
van de visionaire gevoelsmens ondersteund door communicatief 
leiderschap. Dit is niet wat ik bij een controller zou verwachten want 
die heeft realisme nodig, analyse, oog voor details, processen en 
structuren. Na wat aftasten waarin ik merk dat de persoon werkelijk 
open staat voor de meting, durf ik het aan om hem te confronteren 
met  wat hij heeft gekozen: “Er ligt hier niet bepaald een profiel 
van een controller!” leg ik hem uit. Hij zakt achterover in zijn stoel, 
zwijgt even en zegt dan; “Je bent de eerste die dit op zo’n directe 
wijze zegt en je krijgt een direct antwoord: “Inderdaad, ik voel me 
niet echt een controller”.  

Na een aantal gesprekken vanuit ACT® besluit hij een andere taak te aanvaarden 
die beter past bij zijn kwaliteiten. Hij wordt hoofd speciale projecten waarin 
verantwoordelijkheid, visie, communicatie en sociale vaardigheden veel beter tot hun 
recht komen. 

Hoe werkt ACT®.

ACT® is het enige instrument dat gebruik maakt van beelden in combinatie met een 
volledige rapportage. Innerlijke drijfveren kunnen alleen gemeten worden via beelden 
en niet via vragenlijsten. Vragen komen namelijk altijd via onze cognitie binnen en 
worden via de cognitie beantwoord. Daarmee blijft het onbewuste onbereikbaar. 
Meten met behulp van gevalideerde beelden hebben betekenis voor ons onbewuste 
en daarmee passeren we onze cognitie. Het gebruik van beelden geeft een nieuwe 
dimensie aan competentiemetingen omdat we nu, voor het eerst, het verschil tussen 
natuurlijke competenties en aangeleerde competenties kunnen meten. ACT® is ook 
een internet applicatie die zeer snel (plusminus 15 minuten)  veel informatie teruggeeft 
in  de vorm van een heldere rapportage.



Wat kan ACT® betekenen?

Voor het individu:

• Inzicht in je competentieprofiel

• Je Natuurlijke Kracht: je kwaliteiten die bij je passen

• Je Natuurlijk Potentieel:  Je nog te ontwikkelen kwaliteiten

• Je Prestatie Kracht: Die kwaliteiten die je inzet maar van nature niet bij je 
passen

• Je Terecht Onbenutte competenties: Die je niet ontwikkeld hebt en niet bij je 
passen

• Je Basishouding:  Op welke wijze kun jij je talent toepassen

• De effecten als je als individu onder druk komt te staan

Voor het team/organisatie:

• Het competentieprofiel van het team/organisatie

• De wijze waarop het team/organisatie zijn doelen kan bereiken

• De ontbrekende competenties van het team/organisatie waardoor doelen 
onbereikbaar blijven

• De effecten als het team/organisatie onder druk komt te staan

• De micro-benchmark: hoe creëer je het succesvolle team.

• De loonsombenutting: welk percentage van de kwaliteiten wordt gebruikt

ACT® is het moderne antwoord op talentontwikkeling, competentiemeting, loopbaan 
begeleiding, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. 


