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* Het advies is gebaseerd op niet-cognitieve eigenschappen. Genoemde studierichtingen en/of beroepen zijn richtlijnen en sluiten aan op het persoonlijkheidsprofiel.
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Eigenschappen van de coachende inspirator:
Kenmerkende eigenschappen van de coachende 
inspirator zijn: sociaal vaardig, flexibel, communicatief, 
teamspeler, sensitief, open, warm, hartelijk, verbaal, 
tolerant, betrouwbaar.

Sterke punten van de coachende inspirator:
- Je kunt goed samenwerken;
- Je haalt het beste in anderen naar boven;
- Je bent positief ingesteld,
- Je neemt de verantwoordelijkheid;
- Je hebt veel vriendschappen.

Ontwikkelpunten van de coachende inspirator:
- Je kunt niet goed kritiek geven;
- Je kunt niet goed kritiek ontvangen;
- Je doet jezelf soms te kort;
- Je kunt slecht alleen werken;
- Je gaat de confrontatie uit de weg.

Voorbeeld beroepen/sectoren*:
zakelijke dienstverlening: coach, maatschappelijke
dienstverlening, maatschappelijk werker, 
communicatie, gezondheidszorg.

Studieprofielen & Studiekeuzes*
Communicatie, journalistiek, Zorg en welzijn, 
Psychologie, Vrijetijdskunde, P&O.

Mijn favoriete werkomgeving:
De omgeving waarin jouw kwaliteiten het best tot zijn recht komen, is een gestructureerde organisatie waar mensen
constructief samenwerken en de mens centraal staat. Je werkt bij voorkeur in een organisatie die sociaalmaatschappelijk 
betrokken is.

Hoe werk ik in een team?
Jij bent bij uitstek iemand om in een team te werken, omdat je geïnteresseerd bent in mensen en gelooft in de kracht 
van het collectief. Jouw grote verdienste is dat je mensen kunt laten geloven in hun eigen kunnen.

Beroepen die bij je passen*
Jij bent bij uitstek geschikt voor beroepen en functies waarin je optimaal gebruik kunt maken van je sociale en
communicatieve vaardigheden, want dat is bij uitstek jouw kracht. Jij wilt werk doen waarin je persoonlijke en op 
maat gesneden diensten kunt bieden.


