
DIMENSIESPIEGEL:  

Passen het best bij mijn huidige persoonlijkheid 

- Vedette: 89% 

Geboren optimisten die overal met een brede smile ten tonele verschijnen. Ze durven de 

paljas uit te hangen om de toeschouwers te behagen en hun bravoure en aparte levensstijl 

inspireert anderen om net dat stapje verder te durven zetten? 

- Lichtvoetige: 88% 
Zijn geneigd om anderen te verrassen met hun lef en guitige inventiviteit. Het zijn positivisten die met een 

kwinkslag ander licht kunnen werpen op het gebeuren. Ze kunnen als geen ander relativeren en deze kunst 

alleen al zorgt voor soelaas. Het helpt anderen minder zwaar te tillen aan de minder prettige kantjes van het 

leven ? 

- Kompaan: 83% 
Ze streven naar een harmonieuze samenleving en zijn maar gelukkig wanneer ze met iedereen in goede 

verstandhouding leven. Het zijn vlotte praters en geduldige luisteraars die graag een stapje in de wereld zetten. 

Een uitgesproken teamplayer. 

- Pionier: 79% 
Zijn geneigd om steeds weer nieuwe grenzen te verkennen en onbetreden paden te effenen die misschien ooit 

snelwegen zullen worden. Ze willen hun limieten kennen en dagen het geluk uit. Pioniers grijpen met beide 

handen de kansen die zich aandienen en zijn erg optimistisch ingesteld. 

- Sjamaan: 75% 
zijn geneigd om op een rustige, doordachte wijze hun visie te verkondigen en te verdedigen. Ze stralen 

waarachtigheid uit en zijn voor velen een vertrouwensfiguur. Ze zijn het minst belast door negatieve energie en 

ondanks hun “ weten” blijven ze interesse betonen in wat anderen drijft en overkomt. Het zijn uitstekende 

peoplecoaches. 

Passen het minst bij mijn huidige persoonlijkheid 

- Werkplaats meester 25% 
Bezitten een heel hoge arbeidsethiek en waken er over dat hun inspanningen langer dan een dag meegaan. 

Ze zijn als het ware gehuwd met hun werkplaats en weten precies wie, wat, waar en wanneer. Ze voelen zich 

kiplekker tussen de machines. 

- Scepticus: 23% 
Zijn geneigd om hun visie met feiten en cijfers te staven en staan kritisch tegenover wie dat niet kan. Ze 

hebben vaak een erg uitgesproken mening die ze niet onder stoelen of banken steken. Ze staan van nature 

argwanend tegenover wat zonder staving verteld wordt, nieuw is en/of zijn deugdelijkheid nog niet bewezen 

heeft. Eenmaal geaccepteerd, wordt een Scepticus vaak een stevige pleiter voor het idee of product? 



 

- Prediker: 23% 
Zijn geneigd om anderen te ontnuchteren met een doorgaans weinig vrolijk wereldbeeld. Predikers verkondigen 

de keerzijde van de medaille en hekelen het naïeve opportunisme van gelukzoekers en trendvolgers. Vaak zijn 

het moraalridders die de diepere waarden van het leven willen promoten. 

- Voorschrijver: 16% 
zijn geneigd om alles wat dient te gebeuren op papier te zetten. Voorschrijvers bepalen in een waaier van 

omgevingen wat gedaan moet worden en hoe dit dient te gebeuren. Ze stellen doorgaans hoge kwaliteitseisen 

en precies daarom willen ze dat hun geschreven instructies naar de letter opgevolgd worden. 

- Waker: 16% 
zijn geneigd om risico's mijdend door het leven te stappen. Ze behoeden zichzelf en hun directe omgeving voor 

het mogelijke onheil dat altijd wel ergens boven de hoofden hangt. Ze denken preventief en zweren bij 

voorkomen in plaats van genezen. 

Karaktertrekken 
Persoonlijkheidstrekken vormen zich deels vanuit je genetisch materiaal en deels vanuit je ervaringswereld en 
worden gekneed door je behoeftes, aandrangen, voorkeuren en fundamentele ingesteldheden. Voor iedere trek 
hieronder, krijg je mijn relatieve score ten over staan van de totale populatie. 
Guts: 80% 
TV Potentieel:  79% 
Creativiteit: 79% 
Improvisatie Talent: 78% 
Rebelsheid: 75% 
Sociale Warmte: 74% 
Teamspirit: 74% 
Pioniersbloed: 72% 
Prospectievermogen: 70% 
Flexibiliteit: 69% 
Pro-activiteit: 68% 

JobMatchers 
De JobMatcher weerspiegelt mijn intrinsieke motivatie voor een functie. Hoe hoger de score, hoe meer je 

voorkeuren en natuurlijke talenten aansluiten bij de functievereisten. De scores hieronder geven al een eerste 

indicatie binnen welke klasse van jobs ik waarschijnlijk mijn gading zal vinden.  

Varia: 85.3% 
Een selectie van avontuurlijke of creatieve jobs, maar ook jobs bij de overheid of jobs met een zelfstandig 

statuut.  

Verkoop: 72.3% 

Jobs met als oogmerk het aan de man brengen van producten of diensten. 

Management: 63.9% 
Jobs op hoger managementniveau. Indien je als onervaren snaak hoog scoort, betekent dit dat je wellicht het 

potentieel hebt, maar ook het opleidingsniveau speelt hierin een belangrijke rol. 
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