Onderzoeken

Werkblad LoopbaanIMPULS

Talenten
Aanmoediging

Potentieel in anderen zien en dit cultiveren; hen helpen succes te ervaren.

Aanpassingsvermogen

Bij het moment leven; alert reageren op de behoeften van dat moment.

Actiegerichtheid

“Alleen door actie krijgen we dingen voor elkaar.” Ook al weten we nog
niet alles, we gaan beginnen en merken dan wel hoe verder.

Analytisch

Gewapend met feiten zoeken naar patronen en verbanden.

Behoedzaamheid

Door met zorgvuldigheid het leven te benaderen, de risico’s inperken.

Communicatie

Neutrale ideeën en statische gebeurtenissen tot leven wekken met
woorden en beelden, zodat ze beklijven en inspireren.

Competitie

Vergelijken met concurrenten en strijden om te winnen. De strijd met
anderen is nodig om het resultaat (de winst) te waarderen.

Contextueel

Naar het verleden kijken om het heden te begrijpen en toekomst te
voorspellen.

Discipline

Vanuit behoefte aan voorspelbaarheid: plannen, structureren en patronen
aanbrengen.

Empathie

Emoties van anderen aanvoelen, begrip voor op kunnen brengen en
kunnen vertalen in de juiste bewoording.

Focus

Gericht zijn op een duidelijke bestemming of doel. Voor zichzelf maar ook
andere terug op het pad brengen.

Harmonie

Op zoek naar punten van overeenstemming, opdat de rust bewaard kan
worden.

Hersteldrang

Dingen die fout zijn gegaan, herstellen. Ondermijnende factoren
identificeren, uitschakelen en dan herstellen.

Ideeënvorming

Gefascineerd door nieuwe ideeën, verbanden zien die er ogenschijnlijk
niet zijn.

Individualisering

In ieder mens unieke kwaliteiten en drijfveren zien en dat uiten in de
benadering en behandeling van die mensen.

Input

Informatie verzamelen en bewaren; uw archief vergroten voor het geval
dat.

Intellect

Hoge mentale activiteit, veel innerlijke gesprekken voeren, en van dat
proces kunnen genieten, los van het resultaat.

Leergierigheid

Voortdurend willen leren en verbeteren, om het proces, niet het resultaat.

Maximalisering

Concentreren op en verbeteren van de sterke punten om prestaties te
verhogen.

Onpartijdigheid

Focus op evenwicht en gelijkwaardigheid in de behandeling en
benadering van anderen. “Iedereen krijgt dezelfde kans.”
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Onderzoeken

Werkblad LoopbaanIMPULS

Talenten

Organisatievermogen

Het (flexibele) vermogen om met alle middelen en mogelijkheden een
maximale productiviteit te bereiken.

Overtuiging

Leven vanuit sterke eigen kernwaarden, die het leven zinvol maken. Die
staan los van geld en prestige maar gaan dieper.

Positivisme

Aanstekelijk enthousiasme vanuit een blije grondhouding. Steeds weer
nieuwe dingen bedenken om het leuk te maken.

Prestatiegerichtheid

Constante behoefte en uithoudingsvermogen om dingen te bereiken.

Relatievorming

De banden aantrekken van mensen die u al kent en deze verdiepen door
intimiteit.

Saamhorigheid

Mensen bij de groep betrekken, iedereen hoort er bij. Instinctief anderen
open tegemoet tredend en opnemen in de ‘groep.

Significantie

Een uitzonderlijke persoon willen zijn in de ogen van een ander, en
bijzondere verbeteringsbijdrage leverend, erkend worden daarvoor.

Strategisch

Patronen en conseuquenties zien in complexe situaties en dan afvragen:
“Stel dat..wat dan.” Zo elimineren tot je bij de juiste strategie uitkomt.

Sturingskracht

Gemakkelijk de leiding en controle nemen over een situatie en
besluitvaardig te werk gaan. Dominant in eigen mening uiten.

Toekomstgerichtheid

Vooruit getrokken worden door het toekomstvisioen, een beeld dat u
inspireert en ook anderen meeneemt. Het prikkelt en bezielt.

Verantwoordelijkheidsbesef

Psychologische verantwoordelijkheid voor wat u zegt dat u zult doen, als
een emotionele verplichting

Verbondenheid

Vertrouwen hebben in het verband tussen alle dingen. Toeval bestaat
niet, er is een connectie tussen alles.

WOO

Houden van het ontmoeten en ‘innemen’ van nieuwe mensen.
Aangetrokken voelen tot vreemden.

Zelfverzekerdheid

Vertrouwen in hun vermogen hun eigen leven te leiden, qua kunnen en
inzicht. Wetend dat alleen zij verantwoordelijk zijn voor hun leven.
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