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Logica
De logica toont de drijfveren die u als positief ervaart en bij voorkeur in
een bepaalde volgorde gebruikt. Deze drijfveren zijn belangrijk bij uw
waarnemen, denken en doen. Hoe groter de cirkel des te sterker de
drijfveer.

Om een extra onderscheid tussen de grote en kleine cirkels aan te
duiden, is midden onder de matrix in balkjes weergegeven welke
drijfveren voor u het belangrijkste zijn.

WAT DRIJFT U?

GEEL analyseren, begrijpen en doorgronden

GROEN luisteren, communiceren en delen

ORANJE doelen, resultaten en prestaties

BLAUW structureren, afmaken

ROOD besluiten, doorpakken

PAARS beslotenheid creëren en dienstbaar opstellen

Verwerping
De verwerping toont datgene waar u zich aan stoort. Hoe groter de
cirkel, des te storender u dat gedrag vindt. Grote cirkels laten een
zekere allergie zien, u ziet heel sterk de negatieve kant van die
drijfveren. Een kleine cirkel betekent dat u zich niet echt aan dat
gedrag stoort of het gedrag niet ziet.

Om het onderscheid tussen groot en klein in de verwerping te
benadrukken zijn de kleine cirkels lichter afgedrukt dan de grote.

WAAR HEEFT U EEN HEKEL AAN?

GEEL oeverloos theoretiseren, compliceren

GROEN soft gedoe en wéér overleggen

ORANJE opportunisme en applaus ophalen

BLAUW bureaucratie en alles dichtregelen

ROOD conflict en machtsmisbruik

PAARS conservatisme en buitensluiting

R

De R-schaal (rechts van de logica) geeft de mate aan waarin u
reflecteert. 'Is dit echt relevant?' is een vraag die vaak gesteld
wordt als de R boven in de balk staat.

Energiebalans
De energiebalans laat zien wat u gedurende langere tijd energie geeft
of kost. Hoe groter de plussen en minnen hoe groter de energiewinst
of het energieverlies.

ENERGIE GEVEND ENERGIE KOSTEND

nieuwe inzichten getheoretiseer en
gecompliceer

harmonie in relaties allerlei overleg en
soft gedoe

resultaten behalen en
gezien worden

hanig gedrag en
opscheppen

zaken netjes afmaken routinematig werk
en starheid

tempo maken en
knopen doorhakken

machtsspelletjes en
conflict

geborgenheid en
dienstbaarheid

behoudendheid

Mindset
Uw mindset laat zien wat uw potentiële kracht en
valkuil onder druk is. De grafiek start op drie uur en
dan tegen de klok in.

POTENTIELE KRACHT VALKUIL

totaaloverzicht, vernieuwend compliceren, kritiseren

draagvlak, contact leggen overal mee bemoeien,
roddelen

oplossingsgericht,
doelgericht opportunisme, duikgedrag

organiseren, zaken netjes
afronden

controle drang,
bureaucratisch

focus, directheid drammerig, fight or flight

dienstbaar, vertrouwen
geven behoudend, wantrouwend
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