MINIGIDS
Omschrijving van de talenten
Talent

Omschrijving: Waar haal ik mijn drive vandaan?

Aansteker

Als ik een idee heb of hoor, wil ik meteen aan de slag gaan. Ik wil actie en ben vaak de eerste die eraan
begint. Ik steek vaak anderen aan om iets te doen.

Bezige Bij

Ik ben altijd bezig en daar heb ik plezier in.

Foutenspeurneus

Ik zie snel fouten die anderen niet zien. Ik zie waar het beter kan en doe daar ook wat aan.

Grenzenverlegger

Ik maak het voor mezelf graag iets moeilijker. Ik houd van spannende uitdagingen, dan wil ik graag winnen,
ook van mezelf.

Jazegger

Ik ben snel enthousiast over iets en ik doe altijd graag mee. Als ik door iemand voor iets gevraagd word,
zeg ik snel ja.

Nieuwfreak

Ik houd van nieuwe dingen en ben goed op de hoogte van alle nieuwigheden. Als iets nieuws me boeit, kan ik
er heel snel, heel veel over leren. Als het nieuwe eraf is daalt mijn energie en is het tijd voor iets nieuws.

Rots

Ik ben rustig, heb anderen niet nodig om te weten hoe ik goed kan handelen, het maakt me niet uit wat
anderen over me denken. Ik ben wie ik ben en vind dat prima.

Zichtbare presteerder

Ik houd van complimenten, ik geniet ervan dat mensen iets wat ik heb gedaan of gemaakt goed vinden. Ik
wil dat anderen mijn prestaties zien.
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Talent

Omschrijving: Hoe ga ik om met anderen en de omgeving?

Groepsdier

Ik ben graag met veel mensen samen, ik houd van gezellig samenzijn en doe echt mee.

Kansengever

Voor mij is iedereen gelijk, ik heb niet meteen een mening over iemand.

Sfeervoeler

Ik kan goed voelen hoe anderen zich voelen. Ik voel makkelijk aan hoe de sfeer is.

Stille helper

Ik geniet ervan om voor anderen te zorgen, ik doe graag iets voor anderen. Ik hoef niet op de
voorgrond te staan maar vind het wel fijn als mijn bijdrage gezien wordt.

Trouwe vriend

Ik heb een kleine groep vrienden, voor hen ga ik door het vuur. Met anderen ga ik eveneens zorgvuldig om,
ook al zijn ze niet mijn vrienden.

Vertrouweling

Ik kan goed luisteren naar anderen en vind het fijn om met hen over gevoelens te praten.

Woordkunstenaar

Ik kan heel erg lachen om woordgrapjes en grappige versprekingen. Ik geniet van mooie woorden.
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Omschrijving: Hoe krijg ik anderen in beweging?

Bruggenbouwer

Ik houd niet van ruzie, ik help graag anderen om het goed te maken.

Groeimotor

Ik moedig anderen aan bij elke kleine stap die ze zetten, en wordt er blij van anderen te zien groeien.

Meetrekker

Ik weet goed wat ik wil en ik ga ervoor. Anderen willen graag met mij meedoen, want ik maak hen
enthousiast. Ik kan de leider zijn en anderen vertrouwen mij.

Positivo

Het leven is voor mij een feest, ik zie het makkelijk het positieve in wat rondom mij gebeurt.

Samenbrenger

Ik leg snel contact en andere komen makkelijk naar mij toe.

Sterktearchitect

Ik geniet ervan om samen dingen te doen, meer dan dat ik ze alleen moet doen. Iedereen draagt bij en
iedereen doet mee.

Uitblinker als ik dat wil

Als iets me interesseert, wil ik er graag alles over weten. Ik heb een paar interesses waar ik me vooral op
richt, de rest laat ik liever links liggen. Ik ben alleen tevreden met het beste.

Zinzoeker

Ik weet wat ik echt belangrijk vind en ik houd daar sterk aan vast.
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Omschrijving: Hoe organiseer en creëer ik?

Beeldorganisator

Ik houd ervan om iets te organiseren, ik zie dan al helemaal voor me hoe het moet.

Bewuste beweger

Als ik beweeg, kan ik me beter concentreren en voel ik me ontspannen. Ik heb veel energie die ik ergens
kwijt moet.

Creatieve maker

Ik geniet ervan om iets met mijn handen te maken, ik kan daar heel lang mee bezig zijn. Ik geniet zowel
van het maken als van het moment dat het af is.

Doorzetter

Als ik aan de slag ben, doe ik dat met rust, orde en structuur. Ik maak mijn werk af tot in de puntjes, ook
als ik het niet fijn vind, zet ik door en ben ik blij als het klaar is.

Ideeënfontein

Ik zit altijd vol ideeën en ik houd van dingen bedenken, samen met anderen of alleen. Ik bedenk graag mijn
eigen manier om iets te doen of om iets op te lossen.

Mooimaker

Ik maak graag dingen mooi en wil er zelf ook goed uitzien. Ik kan uren bezig zijn om iets mooier te maken,
ik maak het helemaal af en ga door tot het voor mij helemaal goed is.

Momentgenieter

Ik geniet van het moment en heb geen stress.

Planmaker

Ik bedenk graag wat er allemaal nodig is en in welke volgorde, en maak een plan om dat te bereiken. Ik
weet heel goed wat ik wil. Ik ga recht op mijn doel af.
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Omschrijving: Hoe bouw ik kennis op en los ik problemen op?

Buikdenker

Ik bedenk makkelijk verschillende manieren om een probleem op te lossen. Ik weet soms dingen gewoon
zonder dat ik het kan uitleggen.

Doordenker

Ik denk graag na over dingen voor ik iets zeg en het helpt mij als anderen mij vragen stellen. Wat anderen
zeggen helpt mij om er beter over na te denken.

Herkauwer

Ik denk vaak na over mezelf en wat me overkomt, daar leer ik uit.

Kennisspons

Ik ben nieuwsgierig, ik houd van weetjes en interessante ontdekkingen, eigenlijk wil ik graag alles weten.

Ontrafelaar

Ik houd van heel moeilijke en ingewikkelde dingen. Ik zie makkelijk hoe dingen logisch in elkaar zitten of
waar het probleem zit.

Ontstaansbegrijper

Ik wil altijd weten hoe iets is ontstaan. Ik stel veel vragen maar ik leg ook graag uit hoe iets is ontstaan.

Toekomstdenker

Als iemand een idee of een voorstel heeft, zie ik al hoe dat er in de toekomst kan uitzien.

Weger

Ik denk na voor ik een beslissing neem zodat ik geen te grote risico’s aanga.
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