McQUAIG WOORDONDERZOEK™

Algemene opmerkingen:
1. Door dit formulier over uzelf in te vullen omschrijft u wat u in uw
werk graag doet en hoe u dat het liefst doet.
2. Dit is geen test – er zijn geen goede of foute antwoorden.
3. Hoewel dit niet getimed wordt duurt het meestal 15 à 20 minuten
om het formulier in te vullen.
4. Maak gerust gebruik van een woordenboek als u niet zeker van
een woord of uitdrukking bent.
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Hoe vul ik dit formulier in?
Er staan 21 groepen woorden of stellingen. Rangschik elk woord of elke
stelling naargelang van hoe juist deze omschrijving van u is. (Het eerste
antwoord dat bij u opkomt is waarschijnlijk het beste.)
A

MEEST BESCHRIJVENDE GEDRAG

B

OP ÉÉN NA MEEST BESCHRIJVENDE GEDRAG

C

OP TWEE NA MEEST BESCHRIJVENDE GEDRAG

D

MINST BESCHRIJVENDE GEDRAG

In elke set hoort er maar één A, éen B, één C en één D te zijn.
Voorbeeld:
Juist
concurrerend
positief
rustig
meewerkend

Onjuist
B
A
C
D

d

concurrerend
positief
rustig
meewerkend

B
D
B
A
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McQUAIG WOORDONDERZOEK™
NAAM:

DATUM:

Rangschik deze woorden of stellingen al naargelang:
‘Hoe u denkt dat anderen u in uw huidige rol zien’:
1.

4.

wilskrachtig

geloofwaardig

3.

rustig

vol enthousiasme

beheerst

veiligheidsbewust

vertrouwbaar

omzichtig

wil om te winnen

makkelijk beïnvloedbaar

onvermoeibaar

anderen aardig vinden

geeft aan anderen

7.

10.

2.

5.

doet dingen gebeuren

6.

anderen motiveren

druk uitoefenen

raakt snel bevriend

stabiel

sociaal vaardig

betrouwbaar

dankbaar

gematigd

buigzaam

onverschrokken

behoudend

8.

goedhartig

9.

onbevreesd

flexibel

ondernemend

bevriend raken

vechtlust

boeiend

voorspelbaar

blij

vastberaden

toegewijd

door anderen geliefd

11.

onveranderlijk

12.

erkentelijk

Methodisch

vertrouwen in anderen

koppig

inschikkelijk tegen anderen

volop strijdlust

extrovert

hardnekkig

anderen beïnvloeden

bedaard

13.

actief type

16.

14.

vloeiend spreker

15.

onverstoord

welsprekend

aangenaam

waarderend

niet emotioneel

maakt het anderenmakkelijk

individualist

perfectionist

volop motivatie

charismatisch persoon

bevelen opvolgen

17.

zeer ambitieus

18.

mixen met anderen

drang naar resultaten

voorkomend

gauw tevreden

onderhoudend

goedmoedig

bereid te helpen

geniet van routine

de regels volgen

de macht in handen nemen

19.

trouw

20.

grondig

opportunist

systematisch

avontuurlijk

expressief

leider

levendig

vrij en blij

joviaal

standvastig

goede volgeling

Klaar met rangschikken? Z.O.Z.
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21.

McQUAIG WOORDONDERZOEK™
Deel 2
NAAM:

Rangschik deze woorden of stellingen al naargelang:

‘hoe u écht bent’:
1.

onbevreesd

4.

door anderen geliefd

3.

onveranderlijk

bevriend raken

methodisch

vertrouwen in anderen

voorspelbaar

inschikkelijk tegen anderen

volop strijdlust

toegewijd

hardnekkig

anderen beïnvloeden

goedhartig

7.

2.

5.

wilskrachtig

6.

geloofwaardig

ondernemend

vol enthousiasme

beheerst

boeiend

vertrouwbaar

omzichtig

vastberaden

makkelijk beïnvloedbaar

onvermoeibaar

onverstoord

8.

grondig

9.

opportunist

waarderend

avontuurlijk

expressief

individualist

levendig

vrij en blij

charismatisch persoon

standvastig

goede volgeling

10.

vloeiend spreker

11.

trouw

12.

bevelen opvolgen

aangenaam

systematisch

drang naar resultaten

maakt het anderen makkelijk

leider

onderhoudend

volop motivatie

joviaal

geniet van routine

13.

zeer ambitieus

16.

mixen met anderen

15.

behoudend

gauw tevreden

flexibel

goedmoedig

bereid te helpen

vechtlust

de regels volgen

de macht in handen nemen

blij

erkentelijk

19.

14.

voorkomend

17.

actief type

18.

anderen motiveren

koppig

welsprekend

stabiel

extrovert

niet emotioneel

dankbaar

bedaard

perfectionist

onverschrokken

rustig

20.

geeft aan anderen

21.

dingen doen gebeuren

veiligheidsbewust

druk uitoefenen

raak snel bevriend

wil om te winnen

sociaal vaardig

betrouwbaar

anderen aardig vinden

gematigd

buigzaam

DANK U.
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