3–8
De typen Drie en Acht zijn beiden hardwerkend, prestatiegericht en ze stralen zelfverzekerdheid en
bekwaamheid uit. Het verschil is dat de Drie onzekerder is en aardig gevonden wil worden: daarom
kan hij hard zijn op het doel, maar buigzaam in het proces. De Acht heeft meer zelfvertrouwen, is
resoluut, direct en kan confronterend zijn als het nodig is en bot reageren.
1. Als de richting die je op moet gaan omstreden is, waarin herken je je meer?
• 3· Ik ben dan flexibel en pas me aan om het doel te bereiken.
• 8. Ik ben standvastig, blijf bij mijn mening en ga zo nodig de strijd aan.
2. Wat weegt voor jou het zwaarst:
• 3· Streven naar prestaties en succes? Of:
• 8. Streven naar respect en rechtvaardigheid?
3. Als mensen moeite met je hebben, is dat eerder omdat:
• 3· Je altijd aan het werk bent én jezelf niet laat zien? Of:
• 8. Je stellig en bepalend bent?
4. Waar herken je je meer in?
• 3· Ik ben flexibel, meebewegend en ik denk in opties.
• 8. Ik ben kritisch, rechtlijnig en een zwart/wit-denker.
5. Hoe ben je geneigd lastige boodschappen te brengen?
• 3· I k verpak de boodschap.
• 8. Ik ben direct in mijn boodschap.
6. Wat is belangrijker voor je:
• 3· Wil je de relatie goed houden? Of:
• 8. Wil je het beslissende woord?
7. Je hebt afspraken gemaakt met je team en je wilt nu gaan voor een ander doel, maar jouw team
ziet dat niet zitten. Wat doe je?
• 3· Ik overleg, beweeg mee en communiceer zodanig dat het team toch bij mijn doel
uitkomt.
• 8. Ik ben resoluut en laat duidelijk weten dat dit is wat we gaan doen.
8. Wat doe je als iemand je uitdaagt en de competitie met je aangaat?
• 3· Ik reageer niet direct, blijf vriendelijk, maar laat de persoon op een geschikt moment wel
weten wat ik bereikt heb.
• 8. Ik ga de confrontatie aan en laat weten wie de baas is.
9. Welke stijl past meer bij je?
• 3· Ik ben relatiegericht en verbindend.
• 8. Ik ben onafhankelijk en direct.
10. Als er iets gebeurt dat je niet wilt:
• 3· Wil je dan in eerste instantie de relatie goed houden en pas je je aan als dat mogelijk is?
Of:
• 8. Ga je de confrontatie aan en spreek je de ander direct aan?

Bezoekadres: ’s-Gravelandseweg 192 1217 GB Hilversum. 035-5828726. henriette@vogelaar-tc.nl

