
 

  

Uw resultaat 

 

Boven-Samen (BS)

dominant gedrag: leidend  

zelfdefinitie: ik ben sterker en beter dan jij; Ik overzie "het"  

definitie van de ander: jij bent zwak en hulpbehoevend  

relatiedefinitie: jij moet naar mij luisteren  
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Kwaliteiten  

- oplossingsgericht  

- komt met alternatieven  

- pro-actief  

- relatie-gericht  

- overlegt eerst en neemt dan pas besluiten  

 

Valkuilen  

- houdt de leiding te stevig in eigen handen  

- trekt alle aandacht naar zich toe  

- bemoeizuchtig  

 

 
 

 

Samen-Boven (SB)

dominant gedrag: helpend  

zelfdefinitie: ik ben evenwichtig, betrouwbaar en sympathiek  

definitie van de ander: jij bent ook evenwichtig en sympathiek  

relatiedefinitie: wij mogen elkaar graag  

 

Kwaliteiten  

- motiveert anderen  

- vriendelijk  

- complimenteus  

- leidend  

- op anderen gericht  

- behulpzaam  

 

Valkuilen  

- opdringerig  

- wil te graag aardig gevonden worden  

- geeft ongevraagde hulp  

 

 
 

 

Samen-Onder (SO)

dominant gedrag: meewerkend  

zelfdefinitie: ik ben vriendelijk, aardig en meegaand  

definitie van de ander: jij bent ook vriendelijk en aardig  

relatiedefinitie: zeg maar wat je wilt; ik ben tot alles bereid  

 

Kwaliteiten  

- toont interesse  

- zet zich goed in  

- is positief  

- flexibel  

- kan goed luisteren 



 

Valkuilen  

- beïnvloedbaar 

- heeft geen eigen mening 

 

 
 

 

Onder-Samen (OS)

dominant gedrag: volgend  

zelfdefinitie: ik ben zwak en gewillig, ik heb hulp nodig  

definitie van de ander: jij bent steviger dan ik  

relatiedefinitie: jij moet mij helpen en leiding geven  

Kwaliteiten  

- geinteresseerd in de ander  

- geeft de ander ook ruimte  

- straalt vertrouwen in de ander uit  

- stemt in met voorstellen van anderen  

 

Valkuilen  

- te afwachtend  

- risicomijdend gedrag  

- niet kritisch genoeg  

- te volgzaam  

 

 
 

 

Onder-Tegen (OT)

dominant gedrag: teruggetrokken  

zelfdefinitie: ik doe alles verkeerd, het is mijn eigen schuld 

definitie van de ander: jij bent bedreigend  

relatiedefinitie bemoei je maar niet met mij  

 

Kwaliteiten  

- volgzaam  

 

Valkuilen  

- doet niet meer dan nodig  

- niet erg spraakzaam  

- erg op zichzelf  

- doet niet mee met de groep  

 

 
 

 

Tegen-Onder (TO)

dominant gedrag: opstandig  

zelfdefinitie: ik ben anders dan anderen, ik heb niemand nodig  

definitie van de ander: jij bent onbetrouwbaar, jij mag mij niet  



relatiedefinitie: verwerp me, haat me maar  

 

Kwaliteiten  

- maakt goede afweging  

- komt op voor zijn mening  

- is kritisch  

- let op de details  

- geen meeloper  

 

Valkuilen  

- geen vooroploper, wacht af  

- weet soms van geen ophouden (met kritisch-zijn)  

- benadert problemen als iets negatiefs  

 

 
 

 

Tegen-Boven (TB)

dominant gedrag: aanvallend  

zelfdefinitie: ik ben kwaad, bedreigend  

definitie van de ander: jij bent vijandig en machteloos  

relatiedefinitie: wees bang voor mij  

 

Kwaliteiten  

- zelfstandig  

- scherp op de taak gericht  

- kritisch  

- heeft eigen ideeen en meningen  

 

Valkuilen 

- onnodig kwetsend  

- niet redelijk meer  

- laat conflicten hoog oplopen  

 

 
 

 

Boven-Tegen (BT)

dominant gedrag: concurrerend  

zelfdefinitie: ik ben beter dan wie ook, ik vertrouw alleen op mezelf  

definitie van de ander: jij bent vijandig en zwak  

relatiedefinitie: kijk naar mij en voel je minderwaardig 

 

Kwaliteiten  

- taakgericht  

- neemt een leidende rol, deelt taken uit  

- let op de gemaakte afspraken en houdt procedures in de gaten  

- houdt niet van mensen die met bezwaren komen  

 



Valkuilen  

- geeft weinig ruimte aan anderen  

- vindt zichzelf beter dan anderen  

- verwaarloost de relatie  

 

 
 



AAK - aantal aangevinkte kenmerken

Het AAK geeft de mate aan waarin je je blootgeeft aan anderen. Je openheid.

De gemiddelde AAK score is 37,0 (van max. 64,0).
 

GIN (gemiddelde intensiteit)

De GIN score geeft het gemiddelde intensiteitsniveau van de aangegeven kenmerken. Een hogere score wijst op een

sterke mate van (zelf)kritiek omdat deze het resultaat is van negatievere zelfomschrijvingen.

De gemiddelde GIN score is 2,5 (van max. 4,0).
 


