
Het leven zou een stuk leuker zijn zonder welpen ...

Ik maak ze het leven zuur ...

Mijn opvoedingsstijl
is vooral ...

De rol die ik in de horde
het meest inneem, is het

brengen van ...

Ik ...

Ik ben een erg
zorgzaam type

Ik ben een geboren leider

Ik hou van ...

Ik ben ...

Ik ben ...

Ik schrijf graag

Het liefste ...

Als ik bang of verdrietig ben,
word ik stil en teruggetrokken

Ik ben meer een ...

Het is bij mij meestal eerst ...

Ik ...

Het liefst ben ik
voor kinderen ...

Ik hou van geschiedenis

Ik ben het sterkst in ...

Ik voel me het liefst ... Ik ben competitief

Ik ...

Tijdens een potje vlaggenroof
kan ik het beste ...

Mijn voorkeur gaat uit naar ...

Een donkere avond breng ik het liefste door ...

Ja

Ja

Weloverwogen besluiten

Nee

Creativiteit

De decoraties/muziek

Nee

Knopen en pionieren

Niet echt

Verdedigen

Ja

Routetechnieken

Met een bordspel of mijn favoriete dramaserie

Hou liever de helikopterview

Nee

Flexibel reageren

Ja

Lekkere hapjes

Als de pestkop

Empathisch
en verzorgend

Sfeer en/of enthousiasme

Een vriend

Ontspannen en geaard

Een verzorger

Een leraar

Als de meeloper

Streng maar
rechtvaardig

Rust en veiligheid

Krachtig en vrij

Ik richt mij het
meest op ...

Resultaten Mensen

Sta graag
op de voorgrond

Specialiseer ik mij verder in
mijn vakgebied en interesses

Ochtendmens

Denken

Zet het leven graag naar mijn hand

Nee

Georganiseerd

Smaakvol
en opgeruimd

Ja

Ja

Draag het liefste
bij vanaf de 
achtergrond

Nee

Nee

Ja

Opvallende kleuren

Wat chaotisch

Zoeken of op verkenning uit

Leer ik elke dag iets nieuws

Avondmens

Doen

Neem het leven zoals het komt

De strategie bepalen

Buiten onder de sterren

Zoek dingen graag tot op de bodem uit

Een gezellige kwebbelkont

Een goed gesprek

Sportiviteit

De gasten

Een rustige luisteraar

Zelf geniet ik op een
feestje het meest van

Mijn energie komt het meest naar buiten via ...

Op een feestje zorg ik het liefst voor ...
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