
Naam: Naam invullen – vrouw 28 jaar 

Datum: 4-2-2013 

            

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

Per kleur wordt een korte algemene toelichting gegeven. In de gekleurde tekst zijn 

kwaliteiten en valkuilen genoemd welke specifiek voor jullie individueel van toepassing zijn.  

Jullie hebben de test ingevuld als Isabelle of Bob in totaliteit.  

 

 

De negen drijfveren (kleuren) zijn te verdelen in drie domeinen: 

 

Indeling Vrouw 

De kleuren geel, groen, blauw en rood scoren het hoogste. 

 

Instinct: rood (67), paars (40) en blauw (73) = score gemiddeld 60 

Mensen die sterk op dit domein scoren richten zich zowel op hun binnen- als buitenwereld , 

reageren snel, zijn primair op prikkels gericht en op het handhaven van grenzen.  

 

Emotie: groen (77), geel (79) en lime (56) = score gemiddeld 71  

Mensen die sterk op dit domein scoren richten zich op de buitenwereld en hebben behoefte 

aan erkenning en aandacht van anderen. 

 

Intellect: turkoois (48), roze (54) en oranje (38) = score gemiddeld 47  

Mensen die sterk op dit domein scoren richten zich op hun binnenwereld en zoeken hun 

veiligheid op het bestuderen van de theorie. 

 

Bij de vrouw ligt de score van het domein Emotie het hoogste.  

 



 

 

 

Naam: Naam invullen,  man 32 jaar 

Datum: 4-2-2013 

            

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

De negen drijfveren (kleuren) zijn te verdelen in drie domeinen: 

 

Indeling  Man 

De kleuren oranje, paars, rood en groen scoren het hoogste. 

 

Instinct: rood (62), paars (65) en blauw (38) = score gemiddeld 55 

Mensen die sterk op dit domein scoren richten zich zowel op hun binnen- als buitenwereld , 

reageren snel, zijn primair op prikkels gericht en op het handhaven van grenzen.  

 

Emotie: groen (60), geel (38) en lime (58) = score gemiddeld 52  

Mensen die sterk op dit domein scoren richten zich op de buitenwereld en hebben behoefte aan 

erkenning en aandacht van anderen. 

 

Intellect: turkoois (54), roze (48) en oranje (75) = score gemiddeld 59  

Mensen die sterk op dit domein scoren richten zich op hun binnenwereld en zoeken hun veiligheid 

op het bestuderen van de theorie. 

 

Bij de man ligt de score van het domein Intellect het hoogste. De andere twee liggen hier qua 

score dichtbij. 
 

          

            
 

          



 

           

           1
e
 kolom vrouw – 2

e
 kolom man 

De verschillen zijn met name in de kleuren oranje, blauw, geel en paars te zien. 
          

           

           ROZE -De zekere - 'Ik doe mijn plicht'  

Personen met een hoge score op roze  hechten veel waarde aan zekerheden en hebben 

een sterk plichtsbesef. Zij maken graag deel uit van een groep en hebben er begrip voor 

wanneer het groepsbelang voor gaat op hun persoonlijk belang. Zij zijn zeer voorzichtig en 

loyaal,  altijd beducht op gevaar. 

Kwaliteiten zijn: verantwoordelijkheidsbesef, betrouwbaarheid, waakzaamheid, loyaliteit, 

respecterend, vastberaden, rechtschapen. 

Mogelijke valkuilen zijn:  starheid, timide, onzeker, angstig 

 

 

ROOD - De strijder - 'Ik ben sterk'  

Personen met een hoge score op rood  zijn primair en assertief. Met veel energie en 

daadkracht nemen ze de leiding. Zij zijn alert, beslissen snel en reageren vaak impulsief. In 

een crisis of in conflict zijn ze niet snel uit hun evenwicht te brengen. Ze handelen doortastend 

en met veel lef.  

Kwaliteiten:  moed, daadkracht, energiek,autonoom  

Mogelijke valkuilen: provocatief, dominant, polariserend, intimiderend 

 

 

ORANJE - De levensgenieter - 'Ik heb plezier'  

Personen met een hoge score op oranje zijn  luchtige spontane levensgenieters met een 

actieve geest, gericht op plezier, ontspanning, avontuur. Ze  brengen gezelligheid, bezitten 

vaak humor, kunnen ‘ijs’ breken. 

Kwaliteiten:  optimisme, levenslust, vindingrijk, sprankelend 

Mogelijke valkuilen:  oppervlakkig, impulsief, mateloos, ongedisciplineerd 

 

 

BLAUW - De politieagent - 'Ik heb gelijk'  

Personen met een hoge score op blauw hebben  zijn harde werkers die streven naar 

perfectie. Regels en procedures moeten duidelijk zijn en consequent worden toegepast. 

Afspraak is afspraak, discipline staat hoog in het vaandel.  Men hecht aan planning, 

transparante controle, om zodoende perfect werk  te kunnen afleveren.  

Kwaliteiten:  verantwoordelijk, eerlijk, principieel, ordelijk 

Mogelijke valkuilen:  veeleisend, perfectionistisch, star, intolerant  



 

 

 

 

GROEN - De sociale - 'Ik help'  

Personen met een hoge score op groen zijn gericht op anderen.  Men is sociaal en heeft zorg  

en aandacht. Belangrijk is de onderlinge vertrouwensband, waarbij gevoelens besproken en 

getoond mogen worden.  Er is begrip voor elkaars mening. 

Kwaliteiten:  tact, behulpzaamheid, empathisch, warm   

Mogelijke valkuilen:  overbeschermend, klagend, bemoeizuchtig, bezitterig. 

 

 

GEEL - De presteerder - 'Ik heb succes'  

Personen met een hoge score op geel zijn ambitieus en dynamisch, alert op mogelijkheden 

om de eigen positie te verbeteren. Het gaat bij hen om succes, winst en aanzien. Geel gaat 

strategisch te werk is doelgericht.  

Kwaliteiten:  gedrevenheid, efficiënt, zelfverzekerd, praktisch. 

Mogelijk valkuilen:  workaholic, competitief, egocentrisch, ongeduldig   

 

 

LIME - De gevoelsmatige - 'Ik ben anders'  

Personen met een hoge score op lime zijn creatieve gevoelsmensen, hebben een originele 

kijk op dingen. Houden niet van routine, bezitten emotionele diepgang en zijn uiterst sensitief. 

Kwaliteiten:  origineel, intens, verfijnd, eigenzinnig. 

Mogelijke valkuilen:  wisselvallig, chaotisch, overgevoelig, solistisch. 

 

 

TURKOOIS - De denker - 'Ik heb het door'  

Personen met een hoge score op turkoois zijn gericht op het begrijpen van de wereld, het 

doorgronden van complexe systemen en het verzamelen van kennis. Kalm, analytisch en 

observerend met een scherp opmerkingsvermogen. 

Kwaliteiten:  onafhankelijk, objectief, leergierig, visionair 

Mogelijke valkuilen:  afstandelijk, arrogant, onrealistisch. 

 

 

PAARS - De wijze - 'Ik ben tevreden'  

Personen met een hoge score op paars kunnen meestal met iedereen opschieten en zich 

inleven in ieders standpunt. Houd van een rustig en evenwichtig leven. Vermijd het liefst 

conflicten. 

Kwaliteiten:  verdraagzaamheid, genuanceerdheid, geduldig, harmonieus 

Mogelijke valkuilen:  uitstel gedrag, snel afgeleid, besluiteloos, piekeren 

 

 

 


