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KERNKWADRANTEN in een notendop (lijst met voorbeelden op blz 2)
Nederlands bedrijfskundige Daniël Ofman ontwierp dit model om de onderlinge
samenhang van aangeboren eigenschappen of kernkwaliteiten van mensen te
beschrijven.
Je valkuil is een doorgeschoten vorm van de kernkwaliteit. Het tegenovergestelde van
je valkuil is je uitdaging. Iemand met jouw valkuil als kwaliteit kan ook daarin
doorschieten, dat is zijn valkuil. Die wekt grote irritatie op bij jou, alsof je er allergisch
voor bent.
Met behulp van dit model kun je begrijpen wat er gebeurt en van daaruit een gulden
midden vinden. Ook kun je in een (werk)partner goede aanvullingen zoeken.
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Voorbeelden Kernkwadranten
KERNKWALITEIT

VALKUIL

ALLERGIE

UITDAGING

dienstbaar
consensusgericht
optimistisch
beheerst
stabiel
efficiënt
empathisch
betrokken
realistisch
profilerend
gedisciplineerd
innovatief
kritisch
flexibel
daadkrachtig
geduldig
beschouwend
zelfverzekerd
bescheiden
autonoom
besluitvaardig
ingetogen
rust(ig)
gezagsgetrouw
volgzaam
gehoorzaam
loyaal gezag
behulpzaam
toegewijd
relativerend
overtuigd
moed(ig)
bedachtzaam
meegaand
wederkerig
idealistisch
harmonisch
gestructureerd
ordenend
rationeel
betrouwbaar

grenzeloos
egocentrisch
naïef
onpersoonlijk
traag
statisch
sentimenteel
dwepend
cynisch
arrogant
dwangneurotisch
zwevend
rebels
wispelturig
drammerig
passief
afstandelijk
arrogant
onzichtbaar
dwars
forcerend
passief
afwachtend
jaknikken
onderdanig
slaafs
onderdanig
bemoeizuchtig
fanatiek
onzichtbaar
fanatiek
roekeloos
beducht
onzichtbaar
gelijkvormig
zweverig
toedekken
bureaucratisch
star
afstandelijk
saai

hard en star
dwang
pessimisme
onbereikbaar
onbezonnen
chaotisch
afstandelijk
onverschillig
zweverig
onzichtbaar
ongedisciplineerd
statisch en star
jaknikken
star
passief
drammerig
sentimenteel
middelmatig
arrogant
onderdanig
besluiteloos
opdringerig
opdringerig
anarchistisch
eigengereid
eigenzinnig
ongehoorzaam
onverschillig
laisser-faire
opgeblazen
meningloos
aarzelend
roekeloos
eigengereid
eenzijdig
cynisch
conflict
inconsistent
wispelturig
willekeur
arbitrair

grens stellen
gezagsgetrouw
alert
empathisch
experimenteel
creatief
beschouwend
beschouwend
idealistisch
bescheiden
los laten
efficiënt
respectvol
ordenend
geduldig
daadkrachtig
empathisch
bescheiden
profilerend
meegaand
ontvankelijk
initiatiefrijk
initiatiefrijk
consensus
initiatiefrijk
autonoom
kritisch
los laten
hulpvaardig
overtuigd
relativerend
bedachtzaam
moedig
autonoom
fair
realistisch
direct
aanpassing
flexibel
betrokken
innovatief

HEALTH help info – gebruik je geZONde verstand

web.nl HEALT.help@ucmail.nl

http://health-help.jouw

