Praktisch

Mensen die niets met techniek hebben en er ook niet meer van
willen weten dan strikt noodzakelijk. Zij hebben geen behoefte
om zich te verdiepen in de werking van apparaten. Fabrieken
zijn voor hen vieze en gevaarlijke plaatsen. Doe-het-zelf is niet
aan hen besteed; in feite kunnen zij zich niet voorstellen dat er
mensen zijn die voor hun plezier verbouwen. Het gebrek aan
interesse voor praktisch werk geldt ook ten aanzien van flora en
fauna.

Een gemiddelde score hoort bij mensen die zichzelf niet uitgesproken technisch of praktisch vinden maar tegelijkertijd best
geïnteresseerd zijn. Zij zijn niet bang voor techniek en apparatuur. Zij vinden het prettig om af en toe eens letterlijk de handen vuil te maken, zo lang dit geen dagelijks werk wordt. Voor
het werken met dieren en planten geldt hetzelfde; best leuk,
maar het werk moet ook nog wat anders te bieden hebben.

Mensen die graag praktisch bezig zijn. Dat wil zeggen: met de
handen werken, iets tastbaars creëren. Zij houden van werken in
en met de natuur en houden van techniek. In hun werk willen ze
concrete resultaten zien. Liefst op korte termijn. De problemen
die ze op hun pad tegenkomen lossen ze op een pragmatische
wijze op: ze richten zich vooral op het eindresultaat en maken
zaken niet onnodig ingewikkeld.

Analytisch

Mensen met een lage score op Analytisch hebben een hekel aan
studeren en aan intellectueel snobisme. Ze vinden de mensen
die veel intellectueel gedrag vertonen vaak onpraktisch, zweverig en/of belerend. Laagscoorders kunnen zich niet lang concentreren en leren het best door dingen in de praktijk te doen of af
te kijken.

Een gemiddelde score op Analytisch zien we bij mensen die wel
een ‘investigatieve’ component in hun werk willen, maar voor
wie het onderzoeken geen doel op zich is. De uitkomsten moeten
concreet kunnen worden toegepast. Denk hierbij aan een loopbaanadviseur die wel een test gebruikt om de belangstellingen
van de klant te onderzoeken, maar zelf niet geïnteresseerd is in
onderzoek naar de onderliggende psychologische theorieën.

Mensen met een onderzoekende en leergierige houding. Ze willen graag het naadje van de kous weten en kunnen zich daarvoor veel moeite getroosten. Deze intellectuele types komen het
liefst goed beslagen ten ijs. Zij studeren graag, weten veel en
bekijken vraagstukken van verschillende kanten. Ze staan altijd
open voor nieuwe kennis, de laatste ontwikkelingen, afwijkende inzichten en houden van abstracte, fundamentele en theoretische vraagstukken.

Kunstzinnig

Mensen met een lage score op Kunstzinnig zijn nuchter en concreet, niet artistiek, fantasievol of creatief. Zij zijn vaak goed in
logisch redeneren maar kunnen en willen in intellectueel
opzicht niet buiten de gebaande paden treden. Vaak zijn ze creatiever dan ze denken, maar vermijden ze consequent de situaties waarin creativiteit getoond of geoefend kan worden. Nietkunstzinnige mensen hebben soms een grote bewondering voor
artistieke types. En vaak geven ze aan dat ze niets snappen van
de wensen, behoeften en motieven van hun kunstzinnige medemens.

Mensen met een gemiddelde score op Kunstzinnig zijn creatief
zonder daarbij innovatief te zijn. Zij zijn kunstminnend, maar
niet zo kunstzinnig als hoogscoorders. Zij zullen in hun gedrag,
hun loopbaankeuzes en hun uiterlijk niet direct willen opvallen
of afwijken. Maar tegelijkertijd hebben ze wel affiniteit met
kunst en creativiteit. De mensen die hoog scoren op de factor
Kunstzinnig zijn een inspiratiebron voor hen. En voor wat
betreft zaken als praktisch nut en haalbaarheid staan de
gemiddelde scoorders meer met beide voeten op de grond dan
de ‘echte artiesten’.

Kunstzinnige mensen bekijken de wereld met een creatieve blik,
die vaak afwijkt van het ‘normale’. Zij zijn beslist geen liefhebbers van het herhalen van vaste routines en rituelen.
Gevoelsmatig te werk gaan past bij hen. Zij maken gebruik van
hun intuïtie bij het hanteren van de vraagstukken waarvoor zij
zich gesteld zien. Omdat zij niet binnen de vastgestelde kaders
denken zijn hun oplossingen vaak onconventioneel en creatief.

Sociaal

Mensen met een lage score op Sociaal zijn taakgericht.
Uitspraken zoals ‘iets met mensen’ zullen zij al snel te soft of klef
vinden. Ze hoeven geen actieve hekel aan anderen te hebben,
maar ze hebben wel een voorkeur voor werk waarin er weinig
vergaderingen en besprekingen zijn. Praten leidt maar af en is
zonde van de tijd. Werk waarin de aandacht primair gericht kan
worden op the job-at-hand, zonder dat daar overleg voor nodig
is, heeft hun voorkeur.

Een gemiddelde score op sociaal hoort bij mensen die wel contact met anderen willen, maar met mate. Dus: of niet te vaak of
niet te diepgaand. Of: wel met de eigen vaste contacten, maar
niet met allerlei ‘vreemden’. Een gemiddelde score op deze factor maakt mensen socialer dan de laagscoorders, zonder het
‘claimerige‘ van de hoogscoorders. Of: zakelijker dan de hoogscoorders, zonder het ongeïnteresseerde van de laagscoorders.

Mensen die hoog scoren op de factor Sociaal gaan uiteraard
graag met anderen om. Zij willen anderen helpen en begrijpen
en willen andersom ook geholpen en begrepen worden. Het
opleiden, helpen, adviseren en begeleiden van de medemens
geeft hen een goed gevoel. Zij hebben liever intensief dan
oppervlakkig contact. Wanneer zij met problemen geconfronteerd worden zullen zij deze met anderen willen bespreken.

Ondernemend

Mensen met een lage score op Ondernemend zijn meegaand en
bescheiden. Hun zelfvertrouwen is niet zo groot als het gaat om
het beïnvloeden van mensen en situaties. Let op: dit zegt dus
niets over hun zelfvertrouwen op andere gebieden: iemand met
een hoge score op Sociaal kan bij voorbeeld wel goed luisteren
en helpen. Een lage score betekent voorts: een afwachtende
houding aannemen en het prima vinden wanneer een ander het
voortouw neemt.

Mensen met een gemiddelde score op Ondernemend kunnen er
enerzijds goed mee leven wanneer een ander het voortouw
neemt. Maar anderzijds zullen zij de eersten zijn die tot actie
overgaat als niemand anders het doet. Een milde vorm van de
Ondernemende stijl hoort bij adviseren en coördineren in plaats
van managen, after sales in plaats van ‘koude acquisitie’ en een
sturende rol willen vervullen binnen een groter geheel in plaats
van coûte que coûte een eigen bedrijf willen runnen.

Ondernemende mensen leggen geldingsdrang aan de dag. Dit
kan zich op verschillende manieren openbaren: in de handel,
politiek, verkoop, bestuursfuncties in de vrije tijd, via het zelfstandig ondernemerschap of het vervullen van een leidinggevende rol. Het ondernemende type pakt problemen aan met
veel zelfvertrouwen en weinig geduld.

Conventioneel

Mensen die laag op Conventioneel scoren zijn veel meer flexibel
dan ordelijk. Zij zijn niet goed in het planmatig en gestructureerd aanpakken van zaken. Als ze plannen, houden ze zich niet
aan hun eigen planning. En zoals verstokte rokers herhaaldelijk
pogingen doen om te stoppen, doen laagscoorders vaak pogingen om hun zaken op orde te brengen. Dit gaan meestal
gepaard met de aanschaf van nieuwe mappen, ordners en dergelijke. Laagscoorders hebben vaak dingen ‘ongeveer’ of ‘vrijwel’ geregeld, en omdat zij voortdurend geconfronteerd worden met hun slordigheid, kunnen ze vaak heel goed
improviseren.

Een gemiddelde score op Conventioneel betekent dat mensen
behoorlijk ordelijk zijn, maar zichzelf niet als ‘liefhebbers’
omschrijven als het om puur administratieve zaken gaat. Het zijn
dus geen zeer fanatieke administratieve types en een puur
administratieve job zou voor hen te weinig inspirerend of boeiend zijn. Maar in de wijze waarop zij zich in hun werk en vrijetijdsbesteding opstellen blijven ze toch wel gestructureerd,
systematisch en ordelijk.

Mensen met een hoge score op conventioneel zijn systematisch
en ordelijk. Zij gaan graag om met gegevens, data en cijfers en
krijgen er in het algemeen een kick van als zaken kloppen en
goed geregeld zijn. Wanneer zij met problemen geconfronteerd
worden, zetten zij alle feiten op een rij en kijken ze hoe de
regels en procedures zijn.
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Mensen met een hoge score op dit type.
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Mensen met een gemiddelde score op dit type.
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Mensen met een lage score op dit type.
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