
 

Organic ScoreCard
Voorbeeld verslag

Je hebt een Organic ScoreCard (OSC) ingevuld. Daarmee krijg je inzicht
in jouw eigen beweegredenen en de bouwstenen onder jouw gedrag.
Wil je jezelf ontwikkelen naar gelukkiger, sterker of succesvoller dan

kun je hiermee komen tot duurzame veranderingen.
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Eerst wat theorie
Drie delen van jouw hersenen bepalen voor een groot deel jouw gedrag:

1. Je hersenstam (of reptielenbrein): overleven door vechten/vluchten etc.
2. Je limbische brein (of zoogdieren-brein): overleven door verbinding met anderen
3. Je neocortex (of menselijk brein): abstract denkvermogen

De OSC laat je zien hoe jij deze drie hersenen inzet in je dagelijks leven. Daarmee zie je welke oer-motieven er in jouw
gedrag naar boven komen. En dat kan jou weer verder helpen om echte en blijvende stappen te zetten.
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Resultaat

In dit verslag geven we jou een klein stukje van het
verhaal. Een eerste inzicht en aanzet tot persoonlijke
groei. Je kunt altijd verder. Als je meer wilt weten, of
als je handvatten wilt krijgen over hoe de volgende
stappen te zetten.

In het kort zie je hiernaast dat jouw hersenstam een
dominante rol speelt in jouw leven. Dat betekent dat
je in beweging bent, alert en energiek. In de
positieve zin van ontdekken en ontwikkelen, of in de
moeilijkere zin van gespannenheid of stress.
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Door te snappen waarom jij doet hoe je doet, kun jij komen tot volgende stappen in jouw ontwikkeling, die echt
aansluiten bij wie jíj bent. Verandering wordt daarmee joúw verandering. Intrinsiek gemotiveerd en zelfbewust.

Weer wat theorie
Mensen kunnen vanuit drie hoeken naar hun wereld, dus hun werkelijkheid kijken. Drie psychologische perspectieven:

1. Het IK-perspectief. Je kijkt om je heen vanuit jezelf, jouw verlangens, wensen en jouw begrip van wat zou moeten.
2. Ook kun je kijken vanuit een HET-perspectief. De wereld is dan iets waar je onderdeel van bent zonder veel eigen

invloed. De dingen gebeuren dan gewoon.
3. Tot slot het WIJ-perspectief. Als deel van een gemeenschap is wat goed is voor de groep, ook goed voor jou. Je denkt

en voelt in ‘wij-termen’.

Drie psychologische
perspectieven

Emotioneel bewustzijn, 
in oorsprong gericht op overleving

Stabiliteits bewustzijn, 
in oorsprong gericht op verbinding

Vertrouwens bewustzijn, 
in oorsprong gericht op abstractie

IK perspectief

Ik perspectief 
Ik moet begrijpen/ voelen / 
snappen voordat ik iets kan 

gaan doen. 
Ik neem de volledige 

verantwoordelijkheid over mijn 
situatie.

HET perspectief
Richting en verplichting, oorzaak 

en effect worden door iets groters 
bepaald. Wij zijn kleine deeltjes 
van het geheel en we hebben 

geen invloed op gebeurtenissen. 
Het is onze verantwoordelijkheid 

om naar best vermogen deze 
richting te volgen.

WIJ perspectief
Het gaat over ons, de groep. Ik 
handel voor en namens ons, in 
het belang van mijn naasten. 

Verantwoordeijkheid is iets dat 
je deelt en dat je accepteert 

van de kring waartoe je 
behoort.

Resultaat

Je hebt een voornamelijk WIJ-gerichte
persoonlijkheid. Wat anderen vinden en hoe het
tussen jou en anderen gaat, is voor je erg belangrijk.
Je hoeft niet zo nodig jouw eigenbelang voorop te
zetten, als de belangen van de groep maar goed
verzorgd zijn.
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Jouw kernkrachten
Een kernkracht is wat mensen meteen in jou herkennen. Jouw herkenbare manier van doen of motieven. Die vormen het
framework onder jouw weg door het leven, jouw succes of je vaste gedragspatronen. Zolang jij vanuit jouw kernkracht kunt
handelen voel jij je op je gemak en rustig.

Ieder mens heeft meerdere kernkrachten die samen het spel van gedrag en aanpassingsvermogen bepalen. In dit korte
verslag geven we nog een tweede kernkracht van jou weer (volgende pagina). Wil jij meer inzicht in jezelf en een ruimer
beeld van jouw zijn en jouw mogelijkheden, dan nodigen we je uit om de vervolgverslagen te bekijken.

Resultaat

Jij beschikt over een aantal krachtige eigenschappen
die vallen onder de archetypes van de Hofnar en
Verkoper.

Hofnar

Een sterke kwaliteit van je is om altijd het initiatief in
een groep te nemen, iedereen erbij te betrekken en
mensen mee te nemen in wat te doen. Je hebt een
scherpe neus voor wie erbij hoort en wie niet, dat
voel je in een ‘split second’. En voor de juiste
mensen kunnen je zorgen voor de ruimte waardoor
ze mee kunnen doen. Daarmee zorg je voor
gezamenlijke beweging en actie. Anderen ervaren
jou als gangmaker en initiatiefnemer. Voorwaarde
voor — ook hun eigen — beweging.
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Jouw kernkrachten (2)
Omdat jouw kernkrachten je rustig laten voelen, probeer jij zoveel mogelijk daarvan gebruik te kunnen maken. We
noemen dat jouw levensstrategie: jouw streven om in je eigen kracht te blijven. Daar zit dus altijd een behoefte aan
patronen en herkenbaarheden onder!

1  Om te beginnen » Ben trots op jouw kernkrachten
Ze maken jou tot wie jij bent! Maar als je het vermoeden hebt, dat jij méér bent, of eigenlijk anders, dan is trots zijn op
jouw kernkrachten een begin; het ‘proeven‘ van je diepere verlangens is dan een volgende stap om te zetten.

Resultaat

Je tweede kernkracht wordt gesymboliseerd door de
Verkoper.

Wat eveneens een van je krachtige kenmerken van je
is dat je een fijne neus hebt voor wat iemand nodig
heeft en wat jij kunt ‘leveren’. Je bent daarmee erop
gericht dat interactie ook een door beide partijen
gewenst resultaat heeft. Of dat nu zakelijk is of privé,
met jou in de buurt wordt er voortgang geboekt
waarvan iedereen blij wordt. Jij kunt er van genieten
als je jouw talenten hiervoor volledig mag inzetten.
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Jouw schaduwkant
Iedere munt heeft twee zijden. Jouw kernkrachten hebben ook hun andere kant: Als je ze overdrijft of verkeerd inzet. Als
mensen jouw handelen niet waarderen of als jouw gedrag niet in de context past. Ook deze schaduwzijde maakt
onderdeel uit van je levensstrategie: De vaste manieren waarop jij de uitdagingen van het leven aangaat.

2  Het vervolg » Zet één stap verder de diepte in
Na deze eerste ‘teaser’ kun je kiezen om een vervolgverslag te lezen: de uitgebreidere ‘cliff-hanger’ of zelfs jouw ‘promise’,
een verdere uitwerking van je persoonlijkheid, inclusief oefeningen die jou verder helpen. Jouw ‘promise’ biedt jou tevens
de mogelijkheid om een nieuwe OSC in te vullen over een jaar, zodat jij kunt zíen welke vorderingen je gemaakt hebtin
jouw persoonlijke ontwikkeling. Het in dit verslag beschrevene, is slechts een stukje van de puzzel die jij bent. Je kunt deze
puzzel verder invullen en zelfs afronden, als jij voortgaat op deze zoektocht naar jezelf en de aanwijzigingen en
handleidingen die we jou dan gaan verstrekken, goed opvolgt.

Resultaat

In sommige situaties, waarin je komt te verkeren
tussen mensen die je niet kent of niet mag, of
waarvan jij het gevoel hebt dat ze jou niet mogen,
dan kun je onzeker worden over hoe je je moet
gedragen. Of je de actie moet zoeken, het initiatief
moet nemen of net de kat uit de boom moet kijken.
Je kunt dan ongerust of zelfs wat angstig op zoek gaan
naar mensen die je wel kent en vertrouwt. Mensen
ervaren jou in zo’n situatie als pushy, picky, agressief
of angstig. En omdat je dat niet in de gaten hoeft te
hebben, versterk je dit beeld.
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Jouw diepste wensen
Onder iedere strategie liggen de diepere verlangens van mensen: Dat waar je eigenlijk, bewust, maar voornamelijk
onbewust naar zoekt. Je hele leven lang. De stille leegte die erom vraagt gevuld te worden. Deze verlangens vormen het
pad dat jij eigenlijk zou willen ontdekken, maar waar je de woorden om het te beschrijven niet van kunt vinden.
Hieronder vind jij van deze woorden het eerst begin:

3  Het vervolg » Zoek en vind een Organic Coach
Als je kiest voor “Doe-Het-Zelf-Maar-Niet-Alleen”, dan is de beste manier om een stabiele en duurzame Zelf-ontwikkeling
te garanderen die van het kiezen van een van onze Organic Coaches. Om jou te begeleiden en te ondersteunen. Op deze
website kun je de coach uitzoeken die werkt bij jou in de buurt.

Tot slot is het mogelijk om jouw eigen ontwikkelpad te blijven volgen door elk jaar een nieuwe Organic ScoreCard in te
vullen. Je ziet dan precies waar jouw vorderingen zitten en wat de beste volgende stap gaat zijn, voor jou op dát moment.

Resultaat

Het zou je een lief ding waard zijn als mensen in jou
de vleesgeworden uitnodiging zouden zien. Dat je
gemakkelijk en snel je meest innemende glimlach
laat zien en mensen daardoor meteen op hun
gemak stelt. Dat mensen je kennen als een
vriendelijke en aandachtige luisteraar bij wie
iedereen welkom is. Zodat dat wat jij van jezelf laat
zien ook echt dat is wat je denkt dat mensen van je
willen zien!


