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Functie

Hiërarchie

Karakter
Nurture

Nature

49%

51%



“Bob de bouwer”

Praktisch

Zelfdiscipline

De Bas



Gedreven

Overtuigd van zichzelf

Risico’s nemen

De Trom



“Knorretjes”

Aandacht voor details

Perfectie

De Hoorn



“Tijgertjes”

Enthousiast

Optimistisch

De Trompet



Hulpvaardig

Sfeergevoelig

Flexibele instelling

De Viool



Verbeeldingskracht

Onorthodox

Ideeën

De Gitaar



Wij willen

Talenten van anderen ontdekken

Enthousiasmeren van teamleden

De Piano



Serieuze doordenker

Feitelijk

Puzzelen, analyseren

de Harp



ONTSPANNING

INTROVERT EXTROVERT

SPANNING



ONTSPANNING

de BAS   de VIOOL                              de TROMPET

discipline sociaal enthousiast

praktisch sfeer                                     ontdekken

de GITAAR

creatief

origineel

de HARP

INTROVERT        analytisch EXTROVERT

objectief

de PIANO

wij willen

de HOORN pragmatisch

voelen

zorgen de TROM

ik wil

doelgericht

SPANNING

10

20

30



Bescheidenheid

Nieuwsgierigheid

Empathie



alleen samen maken wij er een mooie toekomst van

zo ver zal het nooit komen in onze samenleving

de grootste organisaties op deze wereld bepalen wat er gebeurt

denk je echt dat

daadkracht komt wanneer we door de ogen van onze kinderen durven te kijken

dat geloof je toch niet

alleen als we meer spullen gaan kopen wordt alles beter

degene die er baat bij hebben vertellen ons

digitaliseren en robotiseren 

zijn veel belangrijker dan

duurzaamheid en zorg voor onze planeet

dit is de leugen voorbij

wij vertellen de enige waarheid

de huidige leiders houden het ons keer op keer voor

jullie zullen veerkracht tonen en zorgen voor elkaar

terwijl het omgekeerde het geval is 

iedereen houd star vast aan zijn eigen bezittingen

pessimisten die het beter weten, roepen

niets zal veranderen omdat mensen alleen maar egoïstisch zijn

je moet wel heel erg naïef zijn om te geloven dat

ieder individu, iedere stap kan helpen om een leefbare wereld voor ons allen te maken


