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Do-It-Yourself Vibe Assessment 
 
 
Het kennen van de vibe van een persoon of een team helpt om de juiste acties en 
technieken toe te passen. 
 
Dit Do-It-Yourself Vibe Assessment is een snelle manier om hier een eerste idee van te 
krijgen. Het is een verkorte versie van het Team Vibe Assessment. 
 
Dit vibe assessment kan op verschillende manieren gebruikt worden. 
 

1. Voor jezelf: om je eigen vibe in je eigen team te bepalen (jij doet dan het 
assessment). 

2. Bij de begeleiding van anderen: 
a. Inschatting door jou van de vibe van een persoon die of een team dat je 

(bege)leidt (jij doet het assessment). 
b. De vibe bepalen van iemand die je (bege)leidt (hij of zij doet het assessment).  
c. De vibe bepalen van een team dat je (bege)leidt (het team doet het 

assessment). 
 
 
Instructies 
 

1. Kies een focus: bepaal over welk van de vier bovenstaande situaties het gaat.  
 

2. Geef op onderstaande stellingen een score van 0 tot 10 (of laat dat doen door de 
persoon of het team dat je begeleidt). 0 betekent dat je het helemaal oneens bent. 
10 betekent dat je het helemaal eens bent.  

 
3. Tel daarna de punten op. Dit is hoe het resultaat overeenkomt met de vibes:  

o Minder dan 35 = negatieve vibe. 
o Tussen 36 en 65 = neutrale vibe. 
o Tussen 66 en 85 = positieve vibe. 
o Meer dan 85 = inspirerende vibe. 

 
4. Afhankelijk van je focus: geef ook aan hoe belangrijk je deze stelling vindt of schat 

in hoe belangrijk het team dit vindt (of laat de persoon of het team dit zelf invullen, 
als dat de focus is). 0 is helemaal niet belangrijk. 10 is zeer belangrijk. Dit helpt om te 
zien welke gebieden meer aandacht vragen en welke minder. 

 
5. Gebruik de tips uit het boek “The Compassionate Leader: Hoe Ruimte Creëren voor 

een Inspirerende Vibe” om de vibe te verhogen. 
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Stellingen 
 

 Stelling Score van 0 
(helemaal 
oneens) tot 
10 (helemaal 
eens) 

Score van 
belangrijk-
heid. 0 is 
helemaal 
niet 
belangrijk, 
10 is zeer 
belangrijk. 

1 Er is ruimte voor mijn ideeën en suggesties. 
 

  

2 Ik heb het gevoel dat ik erbij hoor en helemaal word 
aanvaard. 

  

3 Ik voel me zeker over mijn professionele toekomst. 
 

  

4 Wanneer ik om hulp vraag, dan helpen collega’s of 
andere medewerkers me met plezier. 

  

5 Mijn vaardigheden en talenten worden gewaardeerd 
en ingezet. 

  

6 Ik word door mijn manager en collega’s gestimuleerd 
om de beste versie van mezelf te worden. 

  

7 De doelen van het team zijn duidelijk en het is ook 
duidelijk voor mij hoe ik eraan kan bijdragen om deze 
te halen. 

  

8 Het is gemakkelijk voor mij om spanningen te 
benoemen en deze op een constructieve manier op 
te lossen. 

  

9 Ik durf me kwetsbaar op te stellen. 
 

  

10 Ik kan openlijk spreken over de fouten die ik heb 
gemaakt en over mijn blinde vlekken, 
schaduwkanten en zwakheden. 
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Wat is het verschil tussen het Do-It-Yourself en het Team Vibe 
Assessment? 
 
 
Zoals de naam het al aangeeft, is de focus van dit uitgebreide assessment het team en alle 
individuen die daar deel van uitmaken, inclusief de leider. 
 
 
In het Team Vibe Assessment gaan we op de volgende manier te werk: 
 

1. Er is een interview met de leider of coach van het team. 
2. Alle teamleden doen een anoniem online assessment van 20 stellingen (om de vibe 

te bepalen) en 4 open vragen (om context te krijgen). 
3. De leider doet ook het assessment voor zichzelf en schat in wat de gemiddelde 

score van het team per stelling zal zijn. 
4. Er wordt een rapport opgesteld met daarin: 

a. Vibe van het team en hoeveel teamleden zich er in elke vibe bevinden. 
b. Vibe van de leider. 
c. Inzichten in de achtergrond van elke stelling: 

i. Wat zit er achter elke stelling. 
ii. Verschillen tussen teamleden of tussen het team en de leider. 

iii. Aandachtspunten om de vibe te laten stijgen of niet te laten dalen. 
d. Aanbevelingen welke stappen te nemen.  

5. Dit rapport wordt besproken met de leider of de coach. 
 
 
 
Contacteer ons om te bespreken hoe dit uitgebreide Team Vibe Assessment een 
toegevoegde waarde kan zijn voor (één van) jouw team(s). 
 
 
Tel: +32 3 337 40 60 
E-mail: connect@thecompassionateleader.org 
 


