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ACT: tussen
‘van nature’ en
‘aangeleerd’

Gedegen online assessments omvatten vaak lange vragenlijsten met
stellingen waartussen je nooit goed kan kiezen. Dat het wat makkelijker
kan, toont de Analytical Competence Tool (ACT), een meer visuele test
die weliswaar vragen oproept, maar ook verrassende resultaten geeft.
auteur: Frank van der Mijn
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De ACT is een online tool in twee delen: eerst
kies je uit een set van acht afbeeldingen vier
beelden waar je voorkeur en vier waar je
afkeer bij voelt. De ontwikkelaar ActingPeople
noemt dit symchetypische beelden – zowel
symbolisch als archetypisch – en stelt dat
ze appelleren aan onbewuste drijfveren.
Vervolgens selecteer je uit een set van 24
korte competentiebeschrijvingen tien teksten
die het meest van toepassing op jezelf zijn.
De gecombineerde keuze van beelden
en competenties moet een beeld geven
van oorspronkelijk en ‘schaduwgedrag’.
ActingPeople baseert zich daarbij ondermeer
op de psychologische typen van Jung en
schrijft dat de uitslag evidence based is.
Binnen tien minuten heb ik de test ingevuld:
is this all there is? Weerstand heb ik bij de
plaatjes: onduidelijk, multi-interpretabel –
‘was er geen betere tekenaar?’ Na de test rolt
er een rapportage uit de printer bij Anton van
Leeuwen, die een licentie voor ACT heeft en
het bijbehorende coachgesprek voert. Mijn
weerstand bij de afbeeldingen vindt hij wel
komisch en veelzeggend voor de Analyticus
die de beelden wil begrijpen, terwijl ze juist
onbewust werken. Natuurlijk sputter ik tegen,
want ‘het blijven gewoon slechte plaatjes’.
Hij legt een soort spelbord op tafel, waar
hij de gekozen voorkeuren, afkeuren en

competenties op rangschikt. Op basis daarvan
voert hij een uitnodigend én confronterend
gesprek over mijn natuurlijke en aangeleerde
talenten. Zo blijkt de Strateeg in mij beter
ontwikkeld dan de Visionair, en begrijp ik
in één gesprek waarom mijn talenten juist
die Strateeg zo sterk maken. Maar ook gaat
mijn Sociale kant soms wat voorbij aan mijn
Bezieling en Vernieuwer. En de Analyticus ken
ik onderhand zo goed dat ik er – onbewust
en onterecht – geen competenties aan blijk te
hebben gekoppeld, moe als ik ben van al die
bijbehorende denkkrachten.
ACT heeft met het spelbord een krachtig
visueel beeld neergezet dat veel stof voor een
zinvolle dialoog oplevert. Natuurlijk had ik
net zo goed andere kaartjes kunnen kiezen en
ervaar ik de tool niet als een absoluut gegeven.
Maar de pittige vragen die Anton durft te
stellen, terwijl hij daarbij voortdurend in
verbinding blijft, maken dat ik me uitgedaagd
voel en nieuwe inzichten opdoe.
Meer informatie over ACT, waaronder
voorbeeldrapportages: www.actingpeople.nl
Frank van der Mijn is executive coach,
loopbaanprofessional, opleider en auteur.
www.vdmvd.nl
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