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Afhankelijk van de volgorde van uw thema's en hoe u op de assessment hebt gereageerd, kunnen 
sommige van uw thema's identieke verklaringen over inzichten delen. Als dit het geval is, geeft het thema 
met minder relevantie geen verklaringen over inzichten weer om dubbele gegevens in uw rapport te 
voorkomen. 

Uw top 5-thema's 

1. Strategisch 

2. Actiegerichtheid 

3. Ideeënvorming 

4. Zelfverzekerdheid 

5. Maximalisering 
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Strategisch 

GEDEELD-THEMABESCHRIJVINGEN 

Mensen die sterk zijn in het thema Strategisch kunnen goed alternatieven bedenken. Als ze een scenario 
voorgelegd krijgen, zien ze snel de relevante patronen en problemen. 

UW PERSOONLIJKE INZICHTEN MET BETREKKING TOT STERKE PUNTEN 

Wat onderscheidt u van anderen? 

Gedreven door uw talenten is het kenmerkend voor u om de juiste woorden te vinden om uw gedachten te 
uiten. U biedt verklaringen, discussieert over ideeën, geeft voorbeelden of deelt verhalen. U maakt effectief 
gebruik van het gesproken woord. Vanwege uw sterke punten kunt u feitelijke informatie of gegevens 
opnieuw configureren om trends te onthullen, problemen aan de kaak te stellen, mogelijkheden te 
identificeren of oplossingen te bieden. U voegt een extra dimensie toe aan discussies. U kunt wijs worden 
uit ogenschijnlijk ongerelateerde informatie. Waarschijnlijk genereert u meerdere actieplannen voordat u 
het beste plan kiest. Intuïtief genereert u innovatieve ideeën. U hebt een unieke visie op gebeurtenissen, 
mensen en voorstellen. U inspireert mensen waarschijnlijk om projecten te starten en initiatieven te nemen. 
U hebt de neiging een doel vast te leggen, veel manieren te bedenken om dat doel te bereiken en 
vervolgens het beste alternatief te kiezen. Dat verklaart waarom u kansen, trends en oplossingen ziet 
voordat uw teamleden, studiegenoten of collega's die zien. Hoogstwaarschijnlijk analyseert u de lessen van 
het verleden om aanwijzingen te vinden voor het omgaan met toekomstige situaties. Door de oorzaken en 
gevolgen van historische gebeurtenissen met elkaar te verbinden, ontdekt u alternatieve routes om uw doel 
te bereiken. U laat zich zelden verrassen. Waarom? U hebt waarschijnlijk al uw opties bestudeerd en 
innovatieve oplossingen bedacht. Van nature bent u innovatief, inventief, origineel en vindingrijk. U kunt 
verder kijken dan het alledaagse, het voor de hand liggende of het vertrouwde. U overweegt ideeën om 
een doel te halen, productiviteit te verhogen of een probleem op te lossen. Allereerst denkt u aan 
alternatieven. Vervolgens kiest u de beste optie. 

Vragen 

1. Wanneer u uw persoonlijke inzichten met betrekking tot sterke punten leest, welke woorden, 
uitdrukkingen of zinnen vallen u dan op? 

2. Van alle talenten die worden genoemd in dit inzicht, welke wilt u dat anderen het meeste in u zien? 
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Actiegerichtheid 

GEDEELD-THEMABESCHRIJVINGEN 

Mensen die sterk zijn in het thema Actiegerichtheid kunnen dingen realiseren door ideeën in actie om te 
zetten. Ze zijn vaak ongeduldig. 

UW PERSOONLIJKE INZICHTEN MET BETREKKING TOT STERKE PUNTEN 

Wat onderscheidt u van anderen? 

Gedreven door uw talenten bent u misschien de menselijke katalysator in uw team. Dat wil zeggen, u zet 
mensen er wellicht toe aan en geeft hun de energie om zich aan een taak te wijden. Zodra een specifiek 
actiepatroon is gekozen, bent u misschien de persoon die zegt: "We hebben genoeg gepraat. Laten we 
onmiddellijk aan de slag gaan. Waarom nog langer wachten? Laten we het gewoon doen!" Zeer 
waarschijnlijk vertelt u mensen vrijwel altijd over u zelf, uw ervaringen of zelfs uw tekortkomingen. U denkt 
terug aan wat u beter of grondiger had kunnen doen, of dat het perfect had moeten zijn. U hebt er geen 
probleem mee om uw tekortkomingen onder ogen te komen. Van nature geeft u wellicht openlijk toe dat u 
voor uw plezier meedoet aan vriendschappelijke rivaliteiten. Gewoonlijk voelt u zich op uw gemak mensen 
te laten weten wat u wel en niet waardeert. Intuïtief inspireert u anderen met uw enthousiasme om een 
idee in iets tastbaars te veranderen. Kansen en mogelijkheden geven u energie: ze verlammen u niet. 
Hoogstwaarschijnlijk vertrouwt u op uw optimisme om mensen enthousiast te maken over het leven. U richt 
hun aandacht regelmatig op de goede, mooie, prettige of aangename kanten van het leven en de 
beschikbare mogelijkheden. Anderen krijgen de indruk dat het maar moeilijk is om zich pessimistisch of 
afgewezen te voelen in uw aanwezigheid. 

Vragen 

1. Wanneer u uw persoonlijke inzichten met betrekking tot sterke punten leest, welke woorden, 
uitdrukkingen of zinnen vallen u dan op? 

2. Van alle talenten die worden genoemd in dit inzicht, welke wilt u dat anderen het meeste in u zien? 
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Ideeënvorming 

GEDEELD-THEMABESCHRIJVINGEN 

Mensen die sterk zijn in het thema Ideeënvorming zijn gefascineerd door ideeën. Ze kunnen het verband 
zien tussen dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. 

UW PERSOONLIJKE INZICHTEN MET BETREKKING TOT STERKE PUNTEN 

Wat onderscheidt u van anderen? 

Intuïtief bent u zeer vaardig in het bedenken van verschillende manieren om bepaalde taken uit te voeren. 
Misschien hebt u de creatieve intelligentie om originele ideeën te bedenken, zowel op het persoonlijke als 
het professionele vlak. Zeer waarschijnlijk zoekt u automatisch naar nieuwe of originele manieren om tot 
verbetering te komen. Wanneer u vermoedt dat er een betere manier is om iets te doen, herziet u uw 
aanpak en test u uw innovaties. Van nature bent u een origineel, innovatief denker. Anderen vertrouwen 
vaak op u om met nieuwe concepten, theorieën, plannen of oplossingen te komen. U weigert zich te laten 
verstikken door tradities of verstrikt te raken in vaste gewoontes. U reageert vermoedelijk gepikeerd 
wanneer iemand zegt: "Dat kunnen we niet veranderen. We hebben dat altijd op die manier gedaan." 
Vanwege uw sterke punten vraagt u zich regelmatig af of anderen u als afstandelijk of geserveerd zien. De 
personen die deze mening hebben, dienen te begrijpen hoe moeilijk het voor u is om discussies te starten 
of alledaagse gesprekken aan te gaan. Gedreven door uw talenten houdt u uw tranen in, vooral wanneer 
anderen die kunnen zien. U wilt echt uw emoties beter kunnen inhouden. 

Vragen 

1. Wanneer u uw persoonlijke inzichten met betrekking tot sterke punten leest, welke woorden, 
uitdrukkingen of zinnen vallen u dan op? 

2. Van alle talenten die worden genoemd in dit inzicht, welke wilt u dat anderen het meeste in u zien? 
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Zelfverzekerdheid 

GEDEELD-THEMABESCHRIJVINGEN 

Mensen die sterk zijn in het thema Zelfverzekerdheid hebben vertrouwen in hun vermogen hun eigen leven 
te leiden. Ze hebben een innerlijk kompas dat hun de zekerheid geeft dat ze de juiste beslissingen nemen. 

UW PERSOONLIJKE INZICHTEN MET BETREKKING TOT STERKE PUNTEN 

Wat onderscheidt u van anderen? 

Gedreven door uw talenten ziet u zichzelf regelmatig als degene die verantwoordelijk is voor mensen of 
projecten. U zoekt wellicht naar functies waarin u de belangrijkste leidsman, directeur, baas of beslisser 
kunt zijn. Van nature doet u uzelf en anderen zo nu en dan versteld staan door te refereren naar een 
relatief onbekend feit of inzicht dat u in een boek hebt gelezen. Misschien reageert u verrukt als de 
informatie die u hebt onthouden of opgeborgen zowel uw eigen denkwijzen als die van uw collega's heeft 
uitgebreid. Wellicht voegt u belangrijke opinies van schrijvers, onderzoekers, historici, beleidsmakers, 
gewone mensen of prestigieuze leiders toe aan gesprekken. Lezen is mogelijk uw manier om betrokken te 
worden bij een aantal interessante discussies. Intuïtief vereenvoudigt u zo nu en dan complexe zaken. 
Misschien hebt u de gave om iets ingewikkelds om te toveren tot iets begrijpelijks. Hoogstwaarschijnlijk 
voelt u zich voldaan over de gestage verbeteringen die u tijdens uw leven op het persoonlijke vlak hebt 
bereikt. U hebt waarschijnlijk vertrouwen in uw talenten, kennis en vaardigheden. Zeer waarschijnlijk kunt u 
misschien de meest belangrijke en elementaire onderdelen van ingewikkelde ideeën, processen of 
technologieën identificeren. Misschien wilt u voorkomen dat u mensen verwart: u wilt ze niet overladen met 
een overdaad aan details. 

Vragen 

1. Wanneer u uw persoonlijke inzichten met betrekking tot sterke punten leest, welke woorden, 
uitdrukkingen of zinnen vallen u dan op? 

2. Van alle talenten die worden genoemd in dit inzicht, welke wilt u dat anderen het meeste in u zien? 
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Maximalisering 

GEDEELD-THEMABESCHRIJVINGEN 

Mensen die sterk zijn in het thema Maximalisering concentreren zich op de sterke punten om de prestaties 
van personen en groepen te verhogen. Ze willen iets wat goed is transformeren tot iets wat buitengewoon 
is. 

UW PERSOONLIJKE INZICHTEN MET BETREKKING TOT STERKE PUNTEN 

Wat onderscheidt u van anderen? 

Vanwege uw sterke punten concentreert u zich gewoonlijk op het heden en zorgt u dat anderen dat ook 
doen. U helpt waarschijnlijk veel mensen te genieten van hun successen en hun bijdragen te onderkennen. 
Gedreven door uw talenten besteedt u gewoonlijk uw energie om precies vast te leggen wat mensen 
speciaal en uniek maakt. Met deze kennis kunt u waarschijnlijk veel mensen inspireren tot hun beste 
prestaties. Intuïtief zorgt u er vaak voor dat de unieke talenten van mensen worden benut. Het zit in uw 
karakter dat u mensen accepteert zoals ze zijn. U beweert dat uitzonderlijke resultaten worden 
geproduceerd door mensen die elke dag genoeg kansen krijgen om te doen waar ze goed in zijn. Zeer 
waarschijnlijk bent u erg vastbesloten uw talenten te ontwikkelen in plaats van tijd te verspillen aan zorgen 
over uw beperkingen. U ervaart vaak snelle groeispurten telkens wanneer u uw talenten, kennis en/of 
vaardigheden kunt benutten. Hoogstwaarschijnlijk benut u uw talenten gewoonlijk om persoonlijke en 
professionele vooruitgang te boeken. U oefent regelmatig met dingen die u al erg goed doet. U vraagt zich 
herhaaldelijk af: "Kan ik dit beter doen? Ben ik op mijn best?" U redeneert waarschijnlijk dat tevredenheid 
over uw eerdere prestaties en natuurlijke vaardigheden nogal riskant is. U kunt daardoor afzakken tot 
middelmatigheid. U doet uw uiterste best om dit te voorkomen. 

Vragen 

1. Wanneer u uw persoonlijke inzichten met betrekking tot sterke punten leest, welke woorden, 
uitdrukkingen of zinnen vallen u dan op? 

2. Van alle talenten die worden genoemd in dit inzicht, welke wilt u dat anderen het meeste in u zien? 
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