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Paul prefereert een harmonieuze uitkomst en hij zal er veel voor overhebben om relaties goed te 

houden. Hij baseert zijn beslissingen vaak op zijn persoonlijke inschatting van de situatie, in 

plaats van op de pure feiten. Voor het nemen van beslissingen kan het helpen als hij probeert 

om zich meer te concentreren op de feiten en niet alleen op de mensen. Hij geeft de voorkeur 

aan opdrachten en projecten, die niet per se volgens een strak schema hoeven te verlopen. 

Omdat hij onaangename feiten soms niet onder ogen wil zien, kunnen problemen soms worden 

genegeerd, in plaats van dat er naar oplossingen wordt gezocht. 

Hij kan onbewust het proces manipuleren om zijn zin te krijgen. Hij kan zich zorgen maken over 

het effect dat het besluitvormingsproces en de uitkomst ervan kunnen hebben op anderen. Door 

zijn persoonlijkheid die is gebaseerd op intuïtie en gevoel, kan het voor hem moeilijk zijn om zich 

te beperken tot één project en zal hij het liefst zo veel mogelijk dingen tegelijk doen. Hij is er 

soms zo op gericht om het anderen naar de zin te maken dat hij beloftes doet die hij niet kan 

waarmaken. Paul stimuleert doorgaans democratische of zelfs op consensus gerichte 

beslissingen in plaats van ze eenzijdig op te leggen. 

Hij moet leren om het nemen van beslissingen bewust uit te stellen totdat hij meer informatie 

heeft ingewonnen. Het kan zijn dat hij betere alternatieven over het hoofd heeft gezien. Hij 

onderkent opvattingen die zijn gebaseerd op logische analyse, maar negeert deze meestal bij 

het nemen van zijn eigen beslissingen. Bij het nemen van beslissingen kan hij er de voorkeur 

aan geven om zich achteraf te verontschuldigen wanneer hij buiten zijn boekje gaat, in plaats 

van dat hij vooraf toestemming vraagt. Hij zal waarschijnlijk die oplossing kiezen waarvoor hij de 

meeste instemming van anderen krijgt. Hij zal niet toestaan dat systemen en procedures een 

belemmering vormen voor wat volgens hem de juiste weg is. 

 


