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Kolom 1: Directief
Minder dan 6: 'Weinig directief' :Je scoort laag op Directief , omdat je regels, structuur, planmatig methodisch werken en reglementen
door jou als voldoende aanwezig of minder belangrijk worden gevonden en je voornamelijk andere sterktes in je communicatie met
anderen inzet.

Kolom 2: Empathie
Minder dan 6: 'Weinig empatisch' : Je bent een persoon die zich wel inleeft in de ander. Maar die gevoelens nog te weinig in verbaal of
non- verbaal gedrag toont Gevoelens uiten, gaat je niet gemakkelijk af. Je empathisch inlevingsvermogen is waarschijnlijk best groot,
alleen, 'men' merkt dat niet omdat je jezelf er weinig mee toont. Empathie communiceer je gemakkelijker verbaal door inlevend warm of
rationeel taalgebruik te hanteren of non-verbaal door een begrijpende houding aan te nemen. Werk er aan maar doe het:' stap voor stap'
en met op een bij jou horende manier.

Kolom 3: Overzicht
Je wordt regelmatig ervaren als: snel, direct, soms zelfs 'drammerig' en bot. Je zegt, vaak ongecensureerd, recht voor z'n raap, wat je van
iets vindt. Dat is eerlijk, soms naïef maar maakt niet altijd vrienden.
mensen die je kennen waarderen door deze eigenschappen je objectiviteit en betrouwbaarheid. Maar let op: ongezouten meningen en
ondiplomatieke communicatie kunnen belemmerend werken bij het willen behalen van je doelstellingen. Al is persoonlijke populariteit
niet belangrijk voor je. Wat meer werken aan je empathie is voor jou van belang. Werk dus aan meer empatische communicatie, leef je
meer in en toon ook met woord en houding dat je je oprecht verplaatst iin de ander. Daardoor groeit samenwerking en vertrouwen.

Kolom 4: Vrijzinnig/Creatief
Je bent vaker onvoorspelbaar, soms zelfs grillig en onberekenbaar en houd geen rekening met conventionele opvattingen of planmatig
gedrag. Van vastigheid en regelmaat moet je niks hebben.
N.B. Hoe hoger je in deze kolom scoort, hoe meer dit begrip op jou van toepassing is.

Kolom 5: Rebels/Creatief
Minder dan 6: 'Minder rebels': Je bent overwegend harmonieus en scoort laag op: 'rebels' omdat je er geen gevoel bij hebt. Provoceren
daar houd je niet van. Je hecht aan duidelijkheid in je communicatie. N.B. Hoe lager je in deze kolom scoort, hoe meer dit begrip op jou
van toepassing is.

