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Een DNA persoonlijkheidsprofiel ten behoeve van het versterken 
van persoonlijk leiderschap en/of loopbaanvragen. 

 
Persoonlijkheids- en assessmentonderzoek levert al vele jaren een toegevoegde waarde bij 
het versterken van persoonlijk leiderschap en/of het aanpakken van loopbaanvragen van 
medewerkers. Recente neurowetenschappelijke ontwikkelingen hebben mogelijk gemaakt om 
een verdiepingsslag te maken. Om goed te kunnen begrijpen waar talenten, intuïtief gedrag 
en voorkeuren vandaan komen, is inzicht in onze biologische identiteit nodig. Dit wordt 
verkregen met behulp van DNA.   
 
      

 
 
 
 
Het DNA persoonlijkheidsprofiel is ontwikkeld door BrainCompass, een Nederlandse 
organisatie bestaande uit wetenschappers en professionals. Hun neurowetenschappelijk 
gevalideerde ontwikkel-assessment en hun unieke DNA analyse zijn onderscheidend; het 
geeft een diep inzicht in hoe de identiteit zich op meerdere relevante dimensies in 
verschillende fasen van het leven heeft ontwikkeld. Op basis hiervan kunnen deelnemers zich 
doelgerichter ontwikkelen als leider of als professional. Het DNA persoonlijkheidsprofiel kan, 
na een intake gesprek, in een individueel ontwikkel- of loopbaantraject ingezet worden, maar 
ook een goed startmoment zijn voor een MD programma en/of het ontwikkelen van teams.  
 
Dit artikel biedt, vanuit verschillende invalshoeken, informatie over het DNA 
persoonlijkheidsprofiel: 
 

 In deel 1: een beschrijving van 4 levensfasen die bij de identiteitsontwikkeling 
onderscheiden kunnen worden.  

 In deel 2: de verschillende (procedurele) stappen die genomen worden.  
 In deel 3 wordt nader ingegaan op de coaching met behulp van het DNA persoonlijkheids-

profiel.  
 In deel 4 komt aan de orde hoe het BrainCompass DNA persoonlijkheidsprofiel zich 

onderscheidt van andere assessment methoden. 
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1:    VERSCHILLENDE LEVENSFASEN BIJ DE IDENTITEITS-

ONTWIKKELING 
 

 
 

DNA: de ‘onzichtbare’ oorsprong van ons gedrag.   
 

 
  
We denken vaak dat we goed doordacht onze keuzes maken en ons rationeel gedragen. Dit 
blijkt echter vaker niet, dan wel het geval te zijn. Aan het merendeel van ons gedrag en de 
keuzes die we maken, liggen onbewuste processen ten grondslag. Sinds de Oude Grieken is 
men op zoek naar de oorsprong van deze processen. Lang kwamen we niet verder dan ons 
onbewuste te benaderen als een 'black-box'. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft hier 
echter verandering in gebracht. 
 
 
Identiteitsontwikkeling in 4 fasen 

 
Fase 1 en 2: ontwikkeling biologische identiteit. 
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Met de opkomst van neurowetenschappen en inzichten vanuit de genetica en endocrinologie, 
is onze kennis over het onbewuste spectaculair toegenomen. Het blijkt dat de manier waarop 
wij ons gedragen sterk afhankelijk is van de manier waarop verschillende biologische 
systemen in onze hersenen zich hebben ontwikkeld.  
 
‘Wie we zijn’ en ‘wat we doen’ is het gevolg van een complex samenspel tussen nature (DNA) 
en nurture (omgeving). Het is daarom onmogelijk om alleen op basis van DNA iets over een 
persoon te zeggen of op basis van DNA voorspellingen te doen. Onze biologische identiteit 
ontwikkelt zich immers ook door de manier waarop we opgevoed zijn en onze verdere 
levenservaringen. DNA heeft wel een verklarende waarde: het helpt te begrijpen waar 
natuurlijk of intuïtief gedrag vandaan komt. 
 
De biologische identiteit is te bezien als een persoonlijke filter die over iemands 
belevingswereld heen ligt. Het beïnvloedt bijvoorbeeld hoe men naar zichzelf en andere 
mensen kijkt en hoe situaties worden beoordeeld. Zo genieten sommige mensen veel van 
sociaal contact, waardoor ze altijd voor iedereen klaarstaan en anderen willen behagen. 
Andere mensen zijn altijd enthousiast om nieuwe uitdagingen op te pakken, maar zijn daardoor 
ook weer snel afgeleid en hebben moeite om projecten af te maken.  
 

 
Fase 1: Biologisch startpunt DNA  
 Ons DNA is afkomstig van onze ouders en is de blauwdruk voor alle stofjes in onze 
hersenen. Het vormt het fundament van wie we zijn en daarmee de basis van onze 
biologische identiteit. 
 
Fase 2: Biologische ontwikkeling: hechtingsstijlen 
 In de eerste paar jaar van ons leven passen onze biologische systemen zich aan aan 
de omgeving waarin we opgroeien. Onze ouders en opvoeding spelen hierbij een 
belangrijke rol. In deze fase ontstaat een ‘wereldbeeld’. Dit bestaat uit een primair 
zelfbeeld: vind ik mijzelf de moeite waard? En ook een mensbeeld: kan ik andere 
mensen vertrouwen?  
 

 
Fase 3 en 4: ontwikkeling persoonlijke en professionele identiteit. 
 
 
Tussen het 3e en 21e levensjaar ontwikkelt de mens zijn/haar persoonlijke identiteit; zowel het 
brein als de persoon zijn dan ‘volwassen’. Ten tijde van het betreden van de arbeidsmarkt 
en/of met de aanvang van vervolgstudies, ontwikkelt de mens zijn/haar professionele identiteit.  
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Fase 3: Persoonlijke identiteit. Persoonlijkheidsontwikkeling   
Vervolgens ontwikkelen we ons als persoon en individu. Aan de hand van onze sociale 
omgeving vormen we bepaalde karaktereigenschappen, voorkeuren, motivaties en 
drijfveren. Ons dagelijks gedrag wordt voor een belangrijk deel bepaald door onze 
persoonlijkheid. Wat je daadwerkelijk aan gedrag laat zien wordt mede bepaald door de 
situatie waarin je je bevindt. 
 
Fase 4: Professionele identiteit of mindset 
In onze professionele levensfase ontwikkelen we de manier waarop we in ons 
professionele leven staan c.q. hoe we ons in onze rol als professional manifesteren.  
Hoe uit zich wat in voorgaande levensfasen gevormd is? Bijvoorbeeld: investeer je in de 
relaties met collega’s omdat je dat graag wilt of vertoon je dit gedrag omdat je er bewust 
energie op richt om het te kunnen laten zien? Of: laat je in het kader van jouw rol stevig 
gedrag zien om bepaalde resultaten te boeken, terwijl je je erg onzeker voelt?  
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2:      PROCEDURELE STAPPEN BIJ DE INZET VAN HET DNA 
PERSOONLIJKHIEDSPROFIEL 

 
 
Hieronder een korte beschrijving van de verschillende (procedurele) stappen als het 
DNA persoonlijkheidsprofiel wordt ingezet. 
 
Stap 1: DNA analyse 
 
Om te kunnen begrijpen waar je talenten, intuïtief gedrag en voorkeuren vandaan komen moet 
je beginnen bij de basis. De oorsprong van onze biologische identiteit is ons DNA.  
  
Hoe wordt DNA   gemeten? 
Het DNA wordt verkregen uit speeksel. De deelnemer staat dit af via de unieke BrainCompass 
DNA kit. Het DNA wordt vervolgens geanalyseerd in een ISO17025 gecertificeerd laboratorium 
in Nederland. Dit garandeert dat het DNA veilig en betrouwbaar verwerkt wordt. Lees 
https://braincompass.com/files/braincompass_privacycode.pdf meer over privacy.  
 
 

 
 
 
Stap 2: persoonlijkheidsvragenlijsten 
De deelnemer vult (online) persoonlijkheidsvragenlijsten in. Deze zijn ontwikkeld op basis van 
25 jaar (neuro)wetenschappelijk onderzoek. Dit assessment brengt hechtingsstijlen, 
persoonlijkheidsontwikkeling en professionele mindset in kaart, zodat er een totaalbeeld 
ontstaat. 
	
Stap 3: feedback rapportage 
In een persoonlijk rapport (alleen beschikbaar voor de deelnemer) worden de resultaten uit de 
DNA analyse gekoppeld aan de resultaten uit het persoonlijkheidsvragenlijsten met daarbij 
een uitleg hoe de resultaten geïnterpreteerd kunnen worden. Afhankelijk van het doel en de 
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achtergrond van de deelnemer, zijn er 4 type rapporten beschikbaar. Het DNA 
persoonlijkheidsprofiel van BrainCompass sluit namelijk aan bij de professionele rol van de 
deelnemer: leadership, professional, advisory en sales. De deelnemer krijgt toegang tot 
praktische kennis en inzichten en waardevolle tips van succesvolle professionals. De 
deelnemer kan de gegevens delen ten behoeve van het terugkoppelingsgesprek en de 
coaching. De uitgebreide rapportage bestaat uit scores en beschrijvingen op meerdere 
relevante dimensies voor de 4 levensfasen. 
 
 
Stap 4: terugkoppelingsgesprek en coaching 
Zodra de rapportage beschikbaar is, wordt met de deelnemer het terugkoppelingsgesprek 
gevoerd. Dit gesprek vormt het startpunt om aan de slag te gaan met de geformuleerde 
ontwikkel-, functionerings- of loopbaanvragen in een individueel coachingstraject. Hieronder 
een beschrijving van de coaching op basis van het DNA persoonlijkheidsprofiel. 
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3:          COACHING: ONTWIKKELEN VANUIT INZICHT IN 
VERSCHILLENDE LEVENSFASEN  

 
 
 
Ontwikkelen vanuit inzicht in verschillende levensfasen. 
 
Tijdens het intakegesprek heeft de deelnemer (in samenspraak met de leidinggevende) 
concrete ontwikkel-, functionerings- of loopbaanvragen geformuleerd.  
 
De feedbackrapportage zorgt voor verdiept inzicht in de manier waarop de deelnemer zich 
gedurende de vier levensfasen heeft ontwikkeld met betrekking tot vijf verschillende 
dimensies. Dit helpt om te bepalen welke interventie het meest passend is om professioneel 
te groeien. Een ontwikkelpunt kan namelijk zijn oorsprong hebben in een ‘vroege’ of een ‘late’ 
levensfase.  
 

 
Voorbeelden: 
Een deelnemer wil winnen aan zelfvertrouwen en weerbaarheid. Uit de 
feedbackrapportage kan blijken dat dit aspect niet in de (‘vroege’) biologische identiteit, 
maar met name in de (‘late’) professionele identiteit naar voren komt. Een praktische 
vaardigheidstraining of het vergroten van zijn kennis heeft dan waarschijnlijk de meeste 
toegevoegde waarde om professioneel te groeien.  
 
Een deelnemer wil zich ontwikkelen tot een sociaal leider. Het kan uit de 
feedbackrapportage blijken dat er, bezien vanuit diens biologisch startpunt en 
persoonlijkheidsontwikkeling, een geringe sociale gerichtheid is. Voor deze deelnemer 
kan coaching waarin ingesleten gedrags- of gevoelspatronen worden besproken 
aansluitend zijn om zich te ontwikkelen. De feedback kan ook leiden tot een 
herbezinning op gemaakte loopbaankeuzes. 
 

 
 
Doelstelling van de coaching is: 
 
1.  Versterking	persoonlijk	leiderschap	

a. verantwoordelijkheid	nemen	voor	de	persoonlijke	en	professionele	ontwikkeling	
b. gerichte	actie	leveren	vanuit	zinvolle	waarden	

2. Concrete	performance	ontwikkeling	realiseren	
3. Optimaliseren	van	ondersteuning	door	leidinggevende	en	samenwerking	met	collega’s		
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In deze doelstelling zit vervat dat deelnemers gestimuleerd worden om hun coachingsvragen 
actief op te pakken en daarmee persoonlijk leiderschap te tonen. Dit houdt in: naast reflectie 
op verkregen inzichten, ook concrete initiatieven nemen om gestalte te geven aan de 
professionele ontwikkeling én investeren in afstemming/overleg met de leidinggevende.  
 
Aanpak van de coaching 
 
Sessie	0:	 	 intakegesprek	met	deelnemer	en	leidinggevende:	kennismaking	en	
	 	 	 formulering	van	coachingsvragen.	Praktische	afstemming.	
Sessie	1:	 	 feedbackgesprek:	bespreking	resultaten	BrainCompass	DNA		
	 	 	 persoonlijkheidsprofiel.	
Duur	sessie:	 	 2	uur	
Sessie	2,	3	en	4:	 gerichte	coaching	op	verdiept	zelfinzicht	en	op	ontwikkeling	van	nieuw	
	 	 	 gedrag/vaardigheden	in	het	licht	van	de	ontwikkel-	of	loopbaanvragen.	
Duur	sessie:	 	 2	uur	
Alternatief/optioneel:	
Sessie	4	(a	en	b):	 gerichte	coaching	op	implementatie:		

a)	–Skype	sessie	met	deelnemer:	voorbereiding	op	afrondend	3-
gesprek	
b)	-Afrondend	3-gesprek:	leidinggevende,	deelnemer	en	coach.	
Presentatie	en	overleg	over	resultaat	en	planning	vervolgstappen	

Duur	sessie:	 	 2	uur	
	
De deelnemer krijgt, naast het feedbackrapport, een werkmap als tool om inzichten, waarden, 
opdrachten en plannen vast te leggen. De deelnemer wordt gestimuleerd om een persoonlijk 
logboek bij te houden waarin gespreksverslagen, concrete acties, alsmede ervaringen 
worden vastgelegd.  
De afronding vindt (idealiter) plaats met een 3-gesprek met de deelnemer, leidinggevende en 
coach teneinde een optimale borging van de inzet van het DNA persoonlijkheidsprofiel te 
realiseren.  
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4:        ONDERSCHEIDEND VERMOGEN BRAINCOMPASS DNA 

PERSOONLIJKHEIDSPROFIEL 
	
	
SPEEL	TALENT(EN)	VRIJ	MET	DE	INZICHTEN	UIT	EEN	DNA	PERSOONLIJKHEIDSPROFIEL	
Het	DNA	persoonlijkheidsprofiel	wordt	als	ontwikkelinstrument	ingezet	om	het	functioneren	
van	 medewerkers	 te	 optimaliseren	 en	 hen	 te	 ondersteunen	 bij	 het	 vormgeven	 aan	 hun	
loopbaan	en	de	ontwikkeling	hiervan.		
	
Bij	wat	voor	soort	functionerings-	en	loopbaan(ontwikkel)vragen	wordt	de	onderscheidende	
en	toegevoegde	waarde	van	het	DNA	persoonlijkheidsprofiel	het	best	zichtbaar?		
	
Functioneringsvragen	
Een	 medewerker	 laat	 in	 zijn	 functie	 het	 gewenste	 gedrag	 in	 onvoldoende	 mate	 zien.	 De	
organisatie	wil	 investeren	in	het	verbeteren	van	de	performance	van	de	medewerker.	Er	 is	
echter	een	aantal	onduidelijkheden:	
	
Ø In	welke	mate	 is	 het	 gewenste	 gedrag	 ontwikkelbaar	 als	 gevolg	 van	 de	 invloed	 van	

‘onzichtbare’	en	onbewuste	oorzaken?	
	
Het	BrainCompass	DNA	persoonlijkheidsprofiel	biedt:	
Ø zicht	op	onbewuste	en	diep	verankerde	aspecten	in	de	persoon.		

Deze	aspecten	zijn	‘verborgen’	in	de	biologische	identiteit	(het	biologisch	startpunt	(DNA)	
en	 de	 hechtingsfase)	 en	 kunnen	 voor	 een	 belangrijk	 deel	 onderliggend	 zijn	 aan	 het	
disfunctioneren	van	de	medewerker.	Deze	aspecten	worden	niet	‘zichtbaar’	met	reguliere	
persoonlijkheidsvragenlijsten.	 Inzicht	 in	 onbewuste	 onderliggende	 oorzaken	maakt	 het	
mogelijk	 om,	 voorafgaande	 aan	 het	 ontwikkeltraject,	 gerichte	 vragen	 te	 stellen,	 zoals:	
“hoe	gemotiveerd	is	de	medewerker	om	zich	te	ontwikkelen?”	En:	“is	het	überhaupt	wel	
wenselijk	om	een	ontwikkeltraject	in	gang	te	zetten?”	
	
(Voorbeeld:	 een	 manager	 disfunctioneert	 omdat	 hij	 onvoldoende	 in	 staat	 is	 zijn	
medewerkers	 te	 coachen	 en	 verbinding	 met	 hen	 te	 maken.	 Het	 BrainCompass	 DNA	
persoonlijkheidsprofiel	kan	het	inzicht	opleveren	dat	deze	manager,	bezien	vanuit	zijn	
biologisch	startpunt	(DNA),	een	geringe	gevoeligheid	heeft	voor	sociale	prikkels	en	dat	
hij	vanuit	zijn	hechtingsfase	een	gering	vertrouwen	heeft	in	andere	mensen.	Inzicht	in	
deze	onbewuste	diep	verankerde	‘oorzaken’	voor	het	disfunctioneren	doen	vermoeden	
dat	een	ontwikkeltraject	de	nodige	tijd	en	moeite	zal	kosten.)			
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Ø In	welke	mate	is	het	gewenste	gedrag	ontwikkelbaar	als	gevolg	van	langdurig	verankerd	

gedrag	in	de	persoon?	
	
	
Het	BrainCompass	DNA	persoonlijkheidsprofiel	biedt:	
Ø zicht	op	een	langdurige	verankering	van	bepaald	gedrag,	hetgeen	ten	koste	gaat	van	de	

ontwikkelbaarheid	van	het	gewenste	gedrag.		
De	 functioneringsvraag	 kan	 bezien	 worden	 vanuit	 een	 meerdere	 levensfasen:	 -het	
biologisch	 startpunt	 (DNA),	 -de	hechtingsfase,	 -de	persoonlijkheidsontwikkeling	en	–de	
professionele	 mindset	 (het	 werkleven).	 Als	 blijkt	 dat	 in	 meerdere	 levensfasen	 ‘contra	
indicaties’	 zichtbaar	 zijn,	 dan	 heeft	 dit	 gegeven	 een	 belangrijke	 invloed	 op	 de	
ontwikkelbaarheid	van	het	gewenste	gedrag.		
	
	
(Voorbeeld:	 een	 commercieel	manager	 functioneert	onder	de	maat	omdat	hij	niet	 in	
staat	 is	 om	 duurzame	 relaties	 en	 draagvlak	 te	 ontwikkelen	 bij	 zijn	 klanten.	 Het	
BrainCompass	DNA	persoonlijkheidsprofiel	kan	het	inzicht	opleveren	dat	deze	manager	
in	3	van	de	4	betrokken	levensfasen	een	sterke	focus	toont	op	het	‘in	control	zijn’	en	op	
het	communiceren	met	zijn	omgeving	op	basis	van	transparante	inhoudelijke	expertise.	
Dit	 biedt	 hem	 voorspelbaarheid	 en	 duidelijkheid.	 Bij	 deze	 manager	 is	 een	 en	 ander	
behoorlijk	ingesleten	en	zal	een	ontwikkeltraject	een	behoorlijke	inspanning	vragen	om	
de	gewenste	functioneringsdoelen	te	realiseren.)	
	

	
	
Ø Wat	is	de	meest	passende	en	effectieve	aanpak	om	functioneringsvraag	te	tackelen?	
	
Het	BrainCompass	DNA	persoonlijkheidsprofiel	biedt:	
Ø zicht	op	welk	interventieniveau	een	eventueel	ontwikkeltraject	ingestoken	moet	worden.		

Doordat	er	 inzicht	is	 in	welke	levensfase	het	disfunctioneren	is	 ‘ontstaan’,	kan	een	veel	
gerichtere	 en	 maatwerk	 aanpak	 worden	 bepaald.	 Als	 bijvoorbeeld	 blijkt	 dat	 het	
disfunctioneren	met	name	te	koppelen	is	aan	geleerd	gedrag	tijdens	het	werkleven	(de	
professionele	mindset),	 dan	 kan	 een	 ontwikkeltraject	waarbij	met	 name	 kennis	wordt	
overgedragen	 en	 vaardigheden	 worden	 getraind	 al	 voldoende	 zijn.	 Daar	 waar	 op	 het	
niveau	van	de	hechtingsfase	‘oorzaken’	voor	het	disfunctioneren	liggen,	dan	is	intensieve	
counseling	een	aansluitende	insteek.	
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(Voorbeeld:	een	HR	manager	disfunctioneert	omdat	hij	onvoldoende	in	staat	is	(ondanks	
goede	 intellectuele	kwaliteiten)	om	met	 innovatieve	beleidsinitiatieven	te	komen.	Het	
BrainCompass	 DNA	 persoonlijkheidsprofiel	 kan	 opleveren	 dat	 deze	 manager,	 bezien	
vanuit	zijn	DNA	en	hechtingsfase,	zeer	open	staat	voor	vernieuwingen	en	uitdagingen.	
Het	blijkt	tegelijkertijd	dat	hij	tijdens	de	fase	van	de	persoonlijkheidsontwikkeling	een	
sterke	vasthoudendheid	heeft	ontwikkeld:	hij	heeft	een	sterke	focus	op	het	toewerken	
naar	 bekende	 en	 direct	 werkbare	 oplossingen.	 Bij	 deze	 manager	 kan	 een	
ontwikkeltraject	 bestaan	 uit	 individuele	 coachingsgesprekken	 waarin	 hij	 meer	 zicht	
krijgt	op	de	invloed	van	belangrijke	gebeurtenissen	in	het	verleden	en/of	belemmerende	
overtuigingen	 die	 onderliggend	 zijn	 aan	 zijn	 terughoudendheid	 om	 innovatieve	
bijdragen	te	leveren.)	

	
	
Loopbaan(ontwikkel)vragen	
De	 organisatie	 (maar	 ook	 de	 medewerker)	 heeft	 onvoldoende	 zicht	 op	 waar	 hij	 met	 zijn	
loopbaan	 naar	 toe	 wil.	 De	medewerker	 voldoet	 in	 zijn	 huidige	 rol	 en	 wil	 verder.	 Ook	 de	
organisatie	wil	investeren	in	de	loopbaanontwikkeling	van	de	medewerker.	Er	is	echter	een	
aantal	onduidelijkheden:	
	
Ø Beschikt	 de	 medewerker	 over	 onvermoede	 kwaliteiten	 en/of	 ‘onzichtbare’	

ontwikkelpunten	die	een	grote	invloed	hebben	op	de	te	maken	loopbaankeuzes?	
	
Het	BrainCompass	DNA	persoonlijkheidsprofiel	biedt:	
Ø zicht	op	onbewuste	en	onvermoede	kwaliteiten	en	ontwikkelpunten	die	diep	verankerd	

zijn	in	ons	DNA	en	onze	hechtingsstijl.		
Bezien	vanuit	het	biologisch	startpunt	(DNA)	kan	iemand	de	reflectie	hebben:	“ik	weet	niet	
waarom,	 maar	 het	 voelt	 al	 mijn	 hele	 leven	 zo.”	 Dit	 kan	 binnen	 het	 BrainCompass	
betrekking	hebben	op	zijn	gevoeligheid	voor	informatie	en	voor	sociale	prikkels;	voor	zijn	
behoefte	aan	voorspelbaarheid	en	structuur,	alsmede	op	zijn	mentale	weerbaarheid	en	
mate	 van	 loslaten	 en	 veranderen.	 Inzicht	 in	 dergelijke	 ‘verborgen’	 informatie	 kan	 de	
medewerker	de	ogen	openen,	stimuleren	en	waarschuwen	om	zijn	‘ware’	kwaliteiten	en	
passies	te	volgen	en	zijn	ontwikkelpunten	serieus	te	nemen.	De	BrainCompass	inzichten	
kunnen	hem	helpen	om,	in	combinatie	met	informatie	over	zijn	kennis,	kunde,	motivatie	
e.d.,	 minder	 vanzelfsprekende	 loopbaanalternatieven	 te	 onderzoeken,	 maar	 ook	 door	
externe	zaken,	zoals:	status,	macht,	salaris	of	ambitie	op	de	juiste	waarde	te	schatten.		
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(Voorbeeld.	De	technisch	georiënteerde	medewerker	kan	bijvoorbeeld	‘ontdekken’	dat	
hij	een	DNA	gen-variant	heeft	dat	belangrijk	is	bij	empathisch	gedrag	en	het	opbouwen	
van	onderling	vertrouwen.	Inzicht	in	deze	biologische	startpositie	kan	hem	‘op	het	idee	
brengen’	om	alternatieve	rollen	te	overwegen,	bijvoorbeeld	als	coach,	leidinggevende	of	
als	docent.	Het	is	vaak	geen	toeval	dat	in	het	verleden	en/of	in	de	privé	situatie	reeds	
uiting	wordt	gegeven	aan	deze	‘onvermoede’	kwaliteiten.	
Het	kan	ook	zijn	dat	de	medewerker,	bezien	vanuit	zijn	DNA	startpositie,	 juist	minder	
empathisch	gericht	is	én	dat	hij	een	sterke	focus	heeft	op	nieuwe	informatie	alsmede	op	
het	aangaan	van	nieuwe	uitdagingen.	Deze	inzichten	zouden	tot	andere	loopbaankeuzes	
kunnen	 leiden,	 bijvoorbeeld	 tot	 het	 oppakken	 van	 een	 studie	 om	 op	 termijn	 meer	
inhoudelijk	gerichte	functies	te	gaan	bekleden.	
Tot	 slot	 kan	 het	 BrainCompass	DNA	persoonlijkheidsprofiel	 als	 inzicht	 opleveren	 dat,	
bezien	 vanuit	 het	 DNA:	 er	 sprake	 is	 van	 een	 grotere	 gevoeligheid	 voor	 emotionele	
prikkels	en	vanuit	de	hechtingsstijlen:	er	sprake	 is	van	een	gering	zelfvertrouwen.	Dit	
aspect	in	zijn	persoon	is	nooit	zo	opgevallen	omdat	de	medewerker	altijd	sterk	vanuit	
zijn	kennis	en	 inhoudelijke	deskundigheid	heeft	geopereerd.	Het	 is	evenwel	belangrijk	
om	dit	inzicht	mee	te	nemen	bij	te	maken	loopbaankeuzes.)	
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