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Door Maxime Schmitt

Kennis van je eigen gebruiksaanwijzing en die van je mede-
werkers is de belangrijkste succesfactor in je carrière, stelt Hans 
Faas, auteur van het boek ‘De gebruiksaanwijzing van uw me-
dewerker.’ Het kennen van je eigen gebruiksaanwijzing en die 
van anderen heeft meerdere toepassingsgebieden. In eerste in-
stantie voor managers voor het aansturen van medewerkers. 
Maar ook voor verkopers om te zorgen dat het klikt met klanten 
en teamwork voor samenwerkingstrajecten. In dit interview ver-
telt Hans Faas hoe studenten het kunnen gebruiken tijdens de 
sollicitatieprocedure.

MENSENKENNIS JE BELANGRIJKSTE SUC-

CESFACTOR 

-

ik dit aan studenten vertel zijn er een 

dat aan managers vertel die langer dan 

-

helemaal niet erg. Maar wanneer zij uit-

eindelijk toetreden tot het economisch 

merken dat hun sociale vaardigheden, 

want dat is een onderdeel van men-

-

len in vier haarkleuren, ik val daar met 

-

het is een mengvorm en dat geldt voor 

Maar iedereen is te kenschetsen in een 

-

-

dan kan je er niks meer mee. 

SOLLICITEREN MET MENSENKENNIS

-

-

-

uitermate nuttige en waardevolle zaak 

maar sommige zaken zijn niet te ratio-

-

-

moet aan honderd voorwaarden vol-

doen, maar uiteindelijk gaan er toch 

-

-

dan herken jij in mij een soortgenoot en 

-

is het niet.

-

-

moment dat het je is gelukt om tijdens 

-

aanwijzing vast te stellen, moet je je 

-

" LEIDERSCHAP IS 10% TECHNIEK 
EN 90% MENSENKENNIS"
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al genoeg om erachter te komen wat 

-

neer dat niet zo is dan stel je een voor-

-

-

 

Dit is zeer moeilijk en dit is eigenlijk 

het enige wat niet echt werkt, een zeer 

-

woon veel moeite mee. Maar hij kan de 

wel als hij heel detailgericht is, want dat 

-

komen moet je geen intelligente dingen 

zeggen, maar intelligente vragen stel-

kunnen doen, is  vragen stellen over de 

aan de overkant van de grote lijnen is, 

denkt hij dat jij daar ook van houdt en 

zal het niet werken. Het enige wat je 

-

Dat wil helemaal niet zeggen dat je je 

-

ment dat jij weet dat ik met een heel 

-

ter, niet meer en niet minder.

-

de vraag wat een ideaal team is. Dit 

-

-

-

mensgerichte mensen en die zijn alle-

-

aanwijzingen vertegenwoordigd zijn 

moet er onderling overlegd worden wie 

-

-

mee en dan zie je vaak dat er al verve-

-

moment dat je dat inzichtelijk maakt en 

-

-

-

-

resultaat is dat je enorme stukken mist 

namelijk direct met elkaar eens en het 

is hartstikke gezellig, maar men vult el-

kaar geenszins aan. 

-

-

-

teem, waar onderzoek naar is gedaan 

in Amerika, waar het onwaarschijnlijk 

-

-

 

" ALS JE INTELLIGENT OVER WILT KOMEN MOET 
JE GEEN INTELLIGENTE DINGEN ZEGGEN, MAAR  
INTELLIGENTE VRAGEN STELLEN”

Carrière
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-

is dan de andere. Het is wel zo dat de 

andere manieren leiding geven. Dus 

-

-

kende dominante arts die alleen oog 

crisisarts in een oorlogssituatie. 

-

-

-

Die verzamelen allemaal soortgelijke 

 

een aantal sterke en een aantal minder 

-

-

zou zijn zou ik niet trainen voor de ma-

rathon want dat gaat toch nooit wer-

ken. Overigens zal de kennis uit dit 

-

tisch door toenemen.

 DIRECT EN DOMINANT
 De Doener 

-

-

 INSPIREREND EN INVLOEDRIJK
 

-

 SOCIAAL EN STABIEL 
 De waarnemer 

-

 CONSCIËNTIEUS EN CORRECT  
 De Denker 

-

D:

I:

S:

C:

DE VIER GEBRUIKSAANWIJZINGEN


