
Wanneer kom je helemaal in actie zodat je 
barst van energie?

1
Ik richt mijn leven in volgens een aantal 
principes, waarden en normen

2

Als ik me bezig kan houden met iets wat ik 
belangrijk of boeiend vind, dan ga ik daar 
helemaal voor. Moet ik iets doen wat ik niet 
interessant vind, heb ik daar moeite mee

3 Ik kan goed ideeën vertalen in actie

4
Ik wil iets betekenen voor een ander en vind het 
belangrijk dat mijn prestaties gezien worden

5
Ik ben altijd op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen

6 Ik heb nooit stress. Ik leef in het hier en nu

7
Ik hou ervan om dingen te doen waar ik mijn 
lichaam bij kan gebruiken

8 Ik neem graag verantwoordelijkheid

Waar denk je over als je alleen bent?

9
Ik luister naar de mening van anderen en denk 
daarop door

10 Ik leer veel over mezelf en wat me overkomt

11
Ik denk lang na over een moeilijke beslissing 
of iets waar veel personen hun eigen, 
verschillende mening over hebben

Hoe krijg je anderen mee?

12 Ik krijg energie als ik anderen zie ontwikkelen

13
Ik hou ervan om mensen met elkaar in contact 
te brengen

14
Ik heb anderen nodig om te weten hoe ik goed 
kan handelen

15 Ik zie altijd de positieve kanten

16 Ik kan anderen makkelijk enthousiast maken

Hoe maak je iets nieuws?

17
Ik hou van het gevoel dat ik met mijn eigen 
handen iets maak

18
Het geeft me veel voldoening als ik precies de 
juiste woorden vind om uit te drukken wat ik 
wil zeggen

19
Ik maak graag dingen mooi en wil er zelf ook 
goed uitzien

Hoe kom je tot het beste resultaat?

20
Ik wil iets bereikt hebben op het einde van de 
dag

21 Ik werk alles tot in de puntjes af

22 Ik win graag, ik wil de beste zijn

23
Ik vind geen rust vóór fouten en problemen 
weggewerkt zijn

24
Ik vind het fijn om een to-do-lijst te maken én 
af te werken

Hoe werk je het liefst samen?

25 Ik heb geen vooroordelen tegenover mensen

26 Ik vind het fijn om te behoren tot een groep

27
Ik zie makkelijk de unieke kwaliteiten van 
mensen

28 Ik voel spanning tussen mensen makkelijk aan
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Hoe ga je het liefst om met je klasgenoten, 
vrienden, familie …?

29
Ik voel me sterk verbonden met iedereen die ik 
ken

30
Ik heb enkele hechte vrienden die ik helemaal 
vertrouw, aan anderen vertel ik niet zoveel 
over mezelf

31
Ik geniet ervan om voor anderen te zorgen, 
zodat zij kunnen uitblinken

32
Mensen vertellen mij altijd meer dan ze 
eigenlijk zelf willen

Hoe leer je het liefst nieuwe dingen en los je 
problemen op?

33
Ik vind graag nieuwe informatie waardoor ik 
nieuwe ideeën krijg en verbanden leg, waar ik 
dan graag over vertel

34
Om iets te kunnen begrijpen moet je volgens 
mij naar het verleden kijken

35
Ik vind het fijn complexe materie te 
doorgronden, te begrijpen hoe een probleem in 
elkaar zit, én dat uit te leggen

36
Wat er moet gebeuren, zie ik als een film voor 
mijn ogen

37 Ik ben heel weetgierig

38

Ik leer graag bij door met anderen in gesprek 
te gaan, zeker voor onderwerpen die me 
interesseren. In mijn enthousiasme bedenk ik 
dan vaak nieuwe dingen

39
Voor mij is het heel duidelijk hoe de toekomst 
er zal uitzien
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