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         Definities    
UITDRUKKING OF WOORD BETEKENIS 

voorkomend     Aangenaam en op zijn gemak in gesprek met anderen 
waarderend     Toont bewondering, waardering of dankbaarheid 
welsprekend     In staat zichzelf duidelijk uit te drukken 
geloofwaardig     In staat geloofd of vertrouwd te zijn 
aangenaam     Biedt of geniet tevredenheid en veiligheid 
beheerst     Vrij van onrust, rustig 
behoudend Behoudt bestaande opvattingen of instellingen 
standvastig Heeft vaste stelligheid of trouw 
onverschrokken Weifelt niet, vooral wanneer met stress geconfronteerd 
vertrouwbaar Waarop men vertrouwen kan 
toegewijd Geheel aan een doel, gebruik, oogmerk of persoon gewijd 
makkelijk beïnvloedbaar  Gemakkelijk te overreden 
gauw tevreden Gemakkelijk tevreden te stellen 
maakt het anderen makkelijk Zet geen bovenmatige druk op of stelt geen bovenmatige eisen aan 

anderen 
boeiend     Intrigerend, charmant 
geniet van routine     Houdt ervan dat alles hetzelfde blijft 
ondernemend     Onafhankelijk en bereid nieuwe dingen te proberen 
onderhoudend     Amusant zijn 
expressief     Makkelijk te begrijpen 
extrovert     Voornamelijk in dingen buiten zichzelf om geïnteresseerd 
vertrouwen in anderen      Geloof in anderen 
trouw     Trouwhartig 
onbevreesd     Kent geen angst 
vechtlust     Vol energie en moed 
flexibel     Tot verandering in staat 
vloeiend spreker     In staat makkelijk en vlot te spreken 
de regels volgen     Accepteert gezag makkelijk 
vrij en blij     Informeel en ontspannen 
vol enthousiasme     Vol geestdrift, ijver en pit 
joviaal     Vriendelijk en aardig 
geeft aan anderen     Anderen helpen of hun een bijdrage leveren 
goede volgeling     Iemand die doet wat hem gevraagd wordt 
goedmoedig     Goedaardig, vrolijk 
dankbaar     Waarderend, verschuldigd zijn 
blij     Verheugd, opgewekt 
individualist     Iemand die op zijn eigen manier leeft 
anderen beïnvloeden     Anderen overhalen iets te doen 
goedhartig     Begrip en openheid voor anderen 
leider     Iemand die anderen dirigeert 
door anderen geliefd     Heeft eigenschappen waarvan anderen genieten 
anderen aardig vinden     Zich tot anderen aangetrokken voelen 
levendig     Alert en energiek 
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raak snel bevriend     Ervoor zorgen dat anderen je aardig vinden 
dingen doen gebeuren    Ervoor zorgen dat dingen veranderen of verbeteren 
bevriend raken    Vriendelijk met anderen worden 
methodisch    Volgt een systematisch proces of gewoonte 
mixen met anderen    In staat met anderen goed op te schieten 
anderen motiveren    Anderen stimulans en aansporing geven 
bevelen opvolgen    Doen wat er van je gevraagd wordt 
opportunist    Iemand die uit een gunstige gebeurtenis of gunstig moment voordeel trekt 
perfectionist    Het als onaanvaardbaar beschouwen van alles wat minder dan volkomen is  
actief type    Iemand die handelt of actie neemt 
charismatisch persoon    Een persoon met bijzondere sociale karaktertrekken 
volop motivatie    Veel innerlijke druk of kracht om dingen te doen 
volop strijdlust    Bereid een strijd te voeren om te winnen 
buigzaam    Makkelijk beïnvloedbaar, inschikkelijk 
voorspelbaar    Gedrag dat makkelijk te voorspellen is 
drang naar resultaten    Druk om te presteren 
druk uitoefenen    Een gevoel van urgentie aan zichzelf en anderen te geven 
onvermoeibaar    Onweerhoudbaar, onverbiddelijk 
betrouwbaar    Waarop men rekenen kan 
rustig    Vredig 
veiligheidsbewust    Voorkoming van storing, defect of ongeluk 
sociaal vaardig    Schiet goed op met anderen 
stabiel    Vaststaand, vast 
vastberaden    Vast in geloof en volharding 
wilskrachtig    Vastbesloten 
koppig    Weigert toe te geven 
systematisch    Ordelijk qua proces of plan 
de macht in handen nemen    Het gezag overnemen 
gematigd    Gemodereerd (niet extreem) 
hardnekkig    In staat goed aan een taak of idee vast te houden 
erkentelijk    Goed tevreden 
grondig    Voorzichtig met details 
onveranderlijk    Solide, vast, stabiel 
niet emotioneel    Niet geneigd gevoelens te tonen 
bedaard    Zonder haast 
onverstoord    Rustig, vooral wanneer er tegenvallers zijn 
avontuurlijk    Gewaagd, geneigd risico’s te nemen 
zeer ambitieus    Op rang, geld, roem of macht bedacht 
omzichtig    Voorzichtig om gevaar op te sporen en te ontwijken 
wil om te winnen    De overwinning willen 
bereid te helpen    Bereid hulp te verlenen 
inschikkelijk tegen anderen    Voor anderen zwichten 
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