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DENKEN DOEN COMMUNICEREN SAMENWERKEN

Analyst Pragmaticus Impulsief Passief 100%

Alvorens knopen door te hakken, beoogt Milan zaken grondig te onderzoeken. Hij vindt het belangrijk acties goed
voor te bereiden en te onderbouwen, dit op grond van een nauwgezette beoordeling. Milan benadert beslissen
sterk rationeel. Voortgaan op buikgevoel en impulsief op zaken inspelen liggen hem beduidend minder. Door
risico's zoveel als mogelijk in te perken streeft Milan er naar zaken steeds correct en grondig aan te pakken. Dit
kan mogelijk ook tot een trager beslissingsproces leiden. Iets wat hem vooral parten kan spelen in situaties die
om snel handelen vragen. 

Plichtsbewust Ondernemend Uitvoerend Resultaatgericht 100%

Milans profiel getuigt van een flexibele aanpak op basis van een duidelijk doelgerichte focus. In functie van het
gewenste resultaat weet hij zijn activiteiten goed te organiseren naargelang de situatie. Ook inzake tempo en
aanpak kan Milan makkelijk variëren in functie van de taakvereisten. Hij wisselt vlot van perspectief in activiteiten
en kan zowel in detail treden als op het globale proces werken. Milan houdt er van om uitdagingen van een zeker
niveau aan te gaan. Vooral zaken die inhoudelijk ‘zin' hebben, kunnen hem erg aanspreken. Een vereiste om op
zijn best te functioneren is dat hij zicht heeft op het eindresultaat. Een doelgerichte focus is naast een drijfveer
immers ook vaak een behoefte van Milan. 

Afstandelijk Introvert Afhankelijk Extravert 57%

Milan verkiest in interactie de nodige afstand te bewaren. Hij beoogt vaak afgemeten te reageren waardoor Milan
erg gereserveerd kan overkomen. Milan is sceptisch voor anderen en zijn omgeving. Volledig open zijn in
communicatie bewaart hij voor een beperkte groep in vertrouwde situaties. Meer introvert, kan Milan minder snel
het initiatief nemen in interactie. Vaak heeft hij tijd nodig om zich een houding te meten en getuigt Milan van
weinig zelfzekerheid. Hij kan geregeld druk voelen zonder dat dit ook noodzakelijk op zijn gezicht staat af te
lezen. Zijn terughoudendheid gaat vaak ook gepaard met een minder joviale en hulpvaardige houding. Milan
hecht niet veel belang aan erkenning, wat echter niet betekent dat hij er ongevoelig voor is. 

Motivator Volgzaam Sturend Meewerkend 71%

Milan is erg betrokken op en actief in het mee vorm geven aan teaminspanningen. Vaak is hij sterk op de
voorgrond aanwezig. Met zin voor competitie is Milan erg gedreven en vastberaden in het realiseren van zijn
doelen. Binnen een een team verkiest hij dan ook een niet-afwachtende en meestal zeer actieve houding aan te
nemen. Hij kan zich erg betrokken tonen op het gebeuren in groep. Spontaan is Milan gericht op overleg en heeft
hij aandacht voor de inbreng en ideeën van anderen. Op basis daarvan kan Milan geregeld anderen makkelijk van
zijn visie overtuigen. Als leidinggevende treedt hij participatief op. Het is vooral o.b.v. overleg dat Milan
engagement beoogt te realiseren, eerder dan dat hij zaken strikt vanuit positie stuurt. Tegelijk houdt Milan wel
strikt de gang van zaken in het oog. Indien er afgeweken wordt van vooropgestelde zaken, grijpt hij in. 
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