
Van 7 verwijten  
naar 7 kwaliteiten

Jou wordt verweten dat zo onzeker 

overkomt. Jij bent echter gedreven in 

het vermijden van fouten. Hierdoor 

heb je een kritische houding naar 

jezelf en zal je veel aan zelfreflectie 

doen om fouten te vermijden. 

Je hoort het verwijt dat je snel afgeleid 

bent. Je hebt minder focus of kan je 

moeilijk concentreren. De andere 

kant is dat jij makkelijk omgaat met 

meerdere taken tegelijkertijd. Je kan 

beter omgaan met hectiek en chaos. 

Je staat open voor nieuwe dingen en 

veranderingen. 

Je hoort regelmatig van je omgeving 

dat je altijd alles maar van anderen 

overneemt, gevraagd of ongevraagd. 

De kwaliteit die hierachter ligt, is dat 

je servicegericht bent. Je wil anderen 

graag helpen, je wil faciliteren. Je hebt 

een zeer servicegerichte houding. 
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Postadres: 
Postbus 355

2650 AJ Berkel en Rodenrijs

Snel contact?
06 393 129 26

info@triplebalance.nl

www.triplebalance.nl

Bezoekadres:
Marten Meesweg 8-10

3068 AV Rotterdam

Jou wordt verweten dat je soms teveel 

meeleeft met andermans problemen, 

waardoor je eigen belang in het 

gedrang komt. Je bent te sensitief. De 

kwaliteit die hierbij hoort, is dat je een 

groot inlevend vermogen hebt. Je hebt 

een sterke belangstelling in menselijke 

problemen en gedrag. Inlevend is jouw 

kwaliteit. Je bent sensitief en kan je 

goed verplaatsen in de ander.

Jou wordt verweten dat je wel eens 

te directief bent en te autoritair 

overkomt. Terwijl de kracht die er 

achter zit, is dat je de kwaliteit hebt 

om te beïnvloeden en te sturen. Dat je 

een krachtige persoonlijkheid hebt en 

de wil om te overtuigen.

Je kan soms impulsief besluiten 

nemen, en dat verwijt hoor je van je 

omgeving. Jouw kwaliteit is echter dat 

je makkelijk een besluit neemt en een 

probleem snel oplost.

Je hoort het verwijt dat jij altijd op de 

kleine details let, misschien wel té veel. 

De kwaliteit die hierbij hoort, is dat je 

van orde, netheid en structuur houdt. 

Dat je accuraat, nauwkeurig en precies 

werkt.
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