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Vechter

Je staat steeds in de startblokken. Klaar om in actie te
schieten.
Je bent alert en soms zelfs hypersensitief. Ontspannen is
moeilijk.
Prestaties zijn heel belangrijk en zijn een maatstaf voor je
zelfwaarde. Je bent heel ambitieus en gedreven.
Je legt de lat hoog. Zo hoop je te imponeren en bevestiging
te krijgen. Van anderen, maar ook van jezelf. Je staat
graag in de schijnwerper. En hebt moeite met alleen zijn.
Je vecht voor een plaatsje op het podium.
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Werker

Je staat steeds in de startblokken. Klaar om in actie te
schieten.
Je bent alert en soms zelfs hypersensitief. Ontspannen is
moeilijk. Vooral in je hoofd vind je niet makkelijk rust.
Prestaties zijn heel belangrijk en zijn een maatstaf voor je
zelfwaarde. Je wil laten zien wat je in je mars hebt.
En dat zonder de hulp van anderen. Je doet liefst alles
alleen. Hulp vragen komt niet snel in je op.
Je houdt je eerder op de achtergrond. Je bent kritisch naar
alles en iedereen. Inclusief jezelf.
Je neemt het heft in eigen handen.
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Zorger

Je staat steeds in de startblokken. Klaar om in actie te
schieten.
Je bent alert en soms zelfs hypersensitief. Ontspannen is
moeilijk. Vooral in je hoofd vind je niet makkelijk rust.
Je hebt de neiging om je in te houden. Je durft je niet
helemaal te tonen met een spontaan enthousiasme.
Waardoor anderen je échte kracht en potentieel niet echt te
zien krijgen. En dat maakt dat je je soms minderwaardig
voelt.
Je legt de lat hoog. Zo hoop je te imponeren en bevestiging
te krijgen. Van anderen, maar ook van jezelf. Toch zet je de
ander vaak op de eerste plaats.
Je houdt jezelf tegen om in de schijnwerper te staan.
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Vluchter

Je staat steeds in de startblokken. Klaar om in actie te
schieten.
Je bent alert en soms zelfs hypersensitief. Ontspannen is
moeilijk. Vooral in je hoofd vind je niet makkelijk rust.
Je hebt de neiging om je in te houden. Je durft je niet
helemaal te tonen met een spontaan enthousiasme. Je
komt daardoor gereserveerd over.
Je hebt ook moeite om anderen te betrekken bij wat je doet
of denkt. Je doet vaak dingen alleen. Je trekt je plan.
Je houdt je eerder op de achtergrond. Je bent kritisch,
vooral naar jezelf. Je maakt je het liefst zo klein mogelijk.
Je vlucht weg van je eigen kracht.
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Uitsteller

Je hebt de neiging om op de rem te gaan staan. Je stelt uit
of trekt je terug. In eerste instantie reageer je gelaten.
Prestaties zijn heel belangrijk en zijn een maatstaf voor je
zelfwaarde. Je bent heel ambitieus en gedreven. Maar je
houdt jezelf tegen. Je durft niet te springen.
Je legt de lat hoog. Zo hoop je te imponeren en bevestiging
te krijgen. Van anderen, maar ook van jezelf. Je staat
graag in de schijnwerper. En hebt moeite met alleen zijn.
Je remt zodanig af dat je weinig afwerkt.
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Solist

Je hebt de neiging om op de rem te gaan staan. Je stelt uit
of trekt je terug. In eerste instantie reageer je gelaten.
Prestaties zijn heel belangrijk en zijn een maatstaf voor je
zelfwaarde. Je bent heel ambitieus en gedreven. Maar je
houdt jezelf tegen. Je durft niet te springen.
Je hebt moeite om anderen te betrekken bij wat je doet of
denkt. Je doet vaak dingen alleen. Je trekt je plan.
Je houdt je eerder op de achtergrond. Je bent kritisch,
vooral naar jezelf. Je bent op jezelf en gereserveerd.
Je speelt liever solo dan deel te zijn van een orkest.
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Stille
kracht

Je hebt de neiging om op de rem te gaan staan. Je stelt uit
of trekt je terug. In eerste instantie reageer je gelaten.
Je houdt je in. Je durft je niet helemaal te tonen met een
spontaan enthousiasme. Je komt daardoor gereserveerd
over. En ziet de ander vaak jouw kracht en potentieel niet.
Je legt de lat hoog. Zo hoop je te imponeren en bevestiging
te krijgen. Van anderen, maar ook van jezelf. Toch zet je de
ander vaak op de eerste plaats.
Je wil applaus zonder in de schijnwerper te staan.
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Verdwijner

Je hebt de neiging om op de rem te gaan staan. Je stelt uit
of trekt je terug. In eerste instantie reageer je gelaten.
Je houdt je in. Je durft je niet helemaal te tonen met een
spontaan enthousiasme. Je komt daardoor gereserveerd
over. En ziet de ander vaak jouw kracht en potentieel niet.
Je houdt je eerder op de achtergrond. Je bent kritisch,
vooral naar jezelf. Je bent op jezelf en gereserveerd.
Je verdwijnt liefst zodat niemand je ziet.

