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Rapportage Online test Roos van Leary Deel A

Tessa
De Roos van Leary brengt de relatie tussen mensen in kaart: wat mensen met hun communicatie uitdrukken 
en hoe mensen op elkaar reageren volgens vaste gedragspatronen. 
Het model gaat uit van twee hoofddimensies in menselijke relaties:
-	de 'boven-onder'-dimensie; dominantie: op welke manier laat je je aanwezigheid
  merken) => macht/invloed of ontbreken daarvan
-	de 'samen-tegen'-dimensie; affiliatie (verbondenheid):  waarmee verbind je je
  als je met iemand communiceert) => persoonlijke afstand of nabijheid. 
In het samenvattend profiel wordt je score op deze twee dimensies schematisch weergegeven.

SAMENVATTEND PROFIEL VRAGENLIJST INTERPERSOONLIJK GEDRAG

De dimensies van dominantie en affiliatie 
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Interpretatie scores in deze grafiek
De twee scores vatten de belangrijkste informatie 
samen van hoe u uzelf op deze vragenlijst beschreven 
hebt. Ze vormen twee wezenlijke aspecten van uw 
interpersoonlijke gedrag:
-	de mate waarin u uzelf als dominant,
  dan wel als submissief omschrijft
-	de mate waarin u uzelf als affiliatief,
  dan wel als vijandig omschrijft.
Anders gezegd: uw basishoudingen tegenover macht 
en tegenover intimiteit.

Ter toelichting is in onderstaand schema aangegeven welk gedrag 
in relatie tot de ander bij een hoge of lage score aan de orde is.
Uw score is in het overzicht opgenomen.

  Schaal	   Score	   Zelfomschrijving
DOMinantie

+4
Hoog + Ik neem het initiatief, geef leiding, overtuig, beheers en 

domineer anderen voor mijn eigen doeleinden

DOMinantie Hoog - Ik volg, geef toe, maak mezelf klein, pas me aan, gehoorzaam 
en onderwerp me aan anderen op een afhankelijke manier

AFFiliatie

+2
Hoog + Ik sympathiseer, vergeef, ben het met anderen eens, wil 

graag hun affectie winnen

AFFiliatie Hoog - Ik wantrouw, rebelleer, klaag, verwijt, voel me kwaad 
tegenover anderen op een zelfgerichte manier
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Rapportage Online test Roos van Leary Deel B

PROFIEL INTERPERSOONLIJKE GEDRAG
Onderstaand profiel geeft aan hoe u scoort op de twee dimensies:
  
-	De 'boven-onder'-dimensie: op het ene uiterste van deze dimensie vinden we 'veel invloed' (macht, overheersing, 
dominantie) en aan het andere uiterste 'weinig invloed' (volgzaamheid, onderwerping).
-	De 'samen-tegen'-dimensie: aan het ene uiterste: de samenwerkingskant betreft het coöperatieve gedragingen 
als ondersteunen, helpen en assisteren; aan het andere uiterste (tegen)gedragingen die afstand scheppen 
en tegenwerking impliceren. 

De Roos van Leary bestaat uit acht segmenten. Elk segment wordt aangeduid met een combinatie van twee 
letters (een combinatie van de dimensie 'boven-onder' en de dimensie 'samen-tegen'.  
Uw score loopt van:  BS - SB - TB - SO - BT - TO - OS - OT . 
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De segmenten in de rechterhelft van de cirkel geven aan in hoeverre u uzelf beschreven hebt als affiliatief 
(de 'Samen'-pool van Leary); de segmenten in de linkerhelft als vijandig (de 'Tegen'-pool van Leary). 

De segmenten in de bovenste helft van de cirkel geven aan in hoeverre u uzelf omschreven hebt als dominant 
(de 'Boven'-pool van Leary); de segmenten in de onderste helft als submissief (de 'Onder'-pool van Leary). 
Hoge scores (meer naar de buitenkant) wijzen op negatievere zelfomschrijvingen dan lage scores.

Voor elk van de vier helften is een ander grondpatroon in gedrag te herkennen: 

Grondpatroon in het gedrag

BOVEN gedrag BS / BT Leiden

ONDER gedrag OS / OT Volgen

SAMEN gedrag SB / SO Zorgen voor andermans belang

TEGEN gedrag TO / TB Zorgen voor eigen belang
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In onderstaand schema zijn de gedragingen in de segmenten opgenomen. Leary maakt daarbij een onderscheid 
binnen elk segment, waarbij hoe hoger de score, hoe uitdrukkelijker het gedrag. 
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In onderstaand interactiediagram wordt weergegeven wat de gedragskenmerken zijn, hoe een teveel ervan 
eruit ziet en wat het gedrag oproept bij de ander. 

Gedragskenmerken Rigide patroon Opgeroepen reacties

BS: Leiden Organiseren
Structureren

Autoritair optreden
Controleren

Afhankelijkheid
Gehoorzaamheid

SB: Helpen Steunen
Zorgen voor

Beschermen
Redden

Achting
Bereidwilligheid

SO: Meegaan Conflicten bijleggen
Toegeven

Behagen
Ja-knikken

Behulpzaamheid
Sympathie

OS: Volgen Afwachten
Opkijken naar

Faalangst
Hulpeloosheid

Initiatief
Advies geven

OT: Terugtrekken Zwijgen
Twijfelen

Schuldig voelen
Klagen

Kritiek
Irritatie

TO: Protesteren In opstand komen
Wantrouwen

Verbittering
Cynisme

Verwerping
Minachting

TB: Confronteren Tegenwerpen
Treffen

Vernederen
Kwetsen

Schudlgevoel
Onderwerping

BT: Concurreren Boven anderen staan
Willen uitblinken

Zelfoverschatting
IJdelheid

Argwaan
Protest
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Een vertoonde gedragsvariant kan afhankelijk zijn van de situatie en van persoonlijke voorkeur. Iedereen 
kan in situaties terecht komen waar hij samen-boven-gedrag vertoont, maar sommige mensen vertonen dat 
gedrag gemakkelijker en sneller dan anderen. 

Een opvallend verschil tussen de twee dimensies van Leary is dat de communicatie op de ene dimensie juist 
complementair moet zijn om soepel te verlopen en op de andere juist symmetrisch. De ‘onder-boven’-dimensie 
moet complementair (ondergedrag roept bovengedrag op en vice versa) zijn wil zij niet leiden tot spanning. 
De ‘samen-tegen’-dimensie daarentegen moet juist symmetrisch zijn (tegengedrag roept tegengedrag op) 
om geen spanning te geven.

Wanneer partijen op de ‘boven-onder’-dimensie complementair zijn en op de ‘samen-tegen’-dimensie symmetrisch, 
zal er op interactieniveau weinig spanning ontstaan. De volgende, wat meer afwachtende persoon loopt 
wel het risico door de initiatiefrijke persoon steeds meegenomen te worden naar volgende stappen of nieuw 
beleid, et cetera. Daarmee neemt de dominantie van de leidende persoon toe, waardoor hij mogelijk meer 
aan zijn eigen belangen of visie toekomt. In een gezonde verhouding wisselen personen regelmatig tussen 
leiden en volgen. Als dit niet gebeurt, is verstarring het gevolg. ‘Boven’ hoeft niet meer na te denken 
over de kwaliteit van zijn voorstellen, want ‘onder’ volgt toch wel. ‘Onder’ denkt nergens meer over 
na, want ‘boven’ komt toch wel met een voorstel. 

In principe zijn heel wat symmetrische en complementaire interacties denkbaar. Telkens wanneer gedrag 
uit een bepaalde segment , zeg leidend gedrag of agressief gedrag, beantwoord wordt met gelijksoortig 
gedrag, dus met eveneens leidend of agressief gedrag, is dit een symmetrische interactie. Telkens wanneer 
gedrag uit een bepaalde segment , bijvoorbeeld weer leidend of agressief gedrag, beantwoord wordt met 
gedrag uit de tegenoverliggende segment  in de andere cirkelhelft, dus met afhankelijk of met opstandig 
gedrag, is dit een complementaire interactie. 

Uit onderzoek is gebleken dat de volgende complementaire patronen veruit het meest voorkomen in groepen: 
-	leidend-afhankelijk, en omgekeerd: afhankelijk-leidend
-	helpend-meewerkend, en omgekeerd: meewerkend-helpend
-	competitief-agressief, en omgekeerd: agressief-competitief.

Wat betreft symmetrie komen de volgende patronen in groepen het meest voor: 
-	meewerkend-meewerkend ('samen'-'samen')
-	afhankelijk-afhankelijk ('samen'-'samen')
-	agressief-agressief ('tegen'-'tegen')
-	competitief-competitief ('tegen-'tegen').

Met andere woorden: 'samen'-gedrag van de één wordt meestal beantwoord met 'samen'-gedrag van de ander. 
'Tegen'-gedrag van de één roept meestal nieuw 'tegen'-gedrag op. 

Twee vuistregels:
-	Reageer op boven- of ondergedrag van de ander met complementair gedrag.
-	Probeer te variëren in boven- en ondergedrag. Laat het initiatief eens aan de ander of neem juist eens 
het initiatief. 

Vraag 1: Herkent u het weergegeven profiel; kunt u het met situaties uit uw werkpraktijk illustreren?

Vraag 2: In welke segement zit ik in een specifieke situatie die ik aan de orde wil stellen; hoe werken 
in die situatie de verschillende gedragstypes? 

Vraag 3: Welk complementair en/of welk symmetrisch patroon is vaak in uw werkrelaties aan de orde?

Vraag 4: Op welke wijze zou u uw gedragsrepertoir kunnen verrijken en daarmee uw effectiviteit kunnen 
vergroten?
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