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Paul kan meer ideeën, mogelijkheden en plannen in één dag voortbrengen, dan menigeen in een 

maand! Paul is energiek, enthousiast, verantwoordelijk, consciëntieus en overtuigend. Hij is 

inventief, onafhankelijk en kan een zeer scherp oog hebben voor de waarde en het potentieel 

van de ideeën van een ander. Paul houdt van gevarieerd werk, omdat hij snel en vindingrijk is en 

hij zijn aandacht kan verspreiden over tal van zaken. Zijn originele manier van denken zorgt voor 

een voortdurende stroom van ideeën. Hij dient ervoor te zorgen dat in zijn projecten de 

praktische details ook tot hun recht komen. Het zou goed zijn als hij continu ernaar zou streven 

om met een objectieve blik naar situaties te kijken, in plaats van alleen met zijn eigen gekleurde 

blik. 

Paul wordt gestimuleerd door uitdagingen en gaat deze op een vaak vindingrijke manier aan. 

Paul is op zijn best in functies waarin hij te maken heeft met mensen en situaties die om 

samenwerking vragen; hij houdt niet van onpersoonlijke taken en werk dat feitelijke 

nauwkeurigheid vereist, tenzij hij mensen daarbij mag betrekken. Paul weet zijn sociale 

vaardigheden goed te combineren met zijn doorgaans doelbewuste gedrag. Hij is goed in het 

"aanvoelen" van mensen en situaties en zal zelden iemands motivatie of intentie verkeerd 

inschatten. Desondanks kan hij zich gekwetst voelen wanneer een relatie fout loopt. Paul is 

meelevend, vriendelijk en weet zich in anderen te verplaatsen. 

Paul streeft naar meer voldoening in zijn leven door aan anderen zijn hulp en diensten aan te 

bieden. Zijn levendige verbeeldingskracht zet hem er voortdurend toe aan zijn ideeën 

werkelijkheid te laten worden. Paul is nieuwsgierig naar nieuwe ideeën en inzichten. Paul is 

sociaal vaardig, stabiel en onvermoeibaar in zijn pogingen om bij te dragen aan een 

harmonieuze sfeer en een algemeen welbevinden; de perfecte relatie is voor hem een ideaal 

waarnaar hij blijvend zal streven. De overtuiging dat succes pas kan volgen na tegenslag en 

afzien, komt mogelijk voort uit eigen ervaring. 

Wanneer een taak routinematig of saai wordt, kan hij zijn belangstelling verliezen en op zoek 

gaan naar iets nieuws. Paul geeft blijk van een enorme loyaliteit ten opzichte van zijn 

medewerkers. Hij kan pessimistisch en somber raken wanneer hij wordt tegengewerkt of 

wanneer hij niet weet hoe hij belangrijke veranderingen in zijn leven kan realiseren. Zijn 

denkproces functioneert optimaal wanneer hij in contact staat met andere mensen. Hij probeert 

het goede van elke situatie in te zien. 

Door zijn sociale, vriendelijke en hartelijke houding is hij het meest op zijn plaats wanneer hij 

anderen op praktische wijze van dienst kan zijn. Hij houdt van mensen, is zich doorgaans bewust 

van de positieve eigenschappen van anderen en kan deze ook zeer waarderen. Door ervoor te 



zorgen dat het de ander aan niets ontbreekt, komt hij op een bevredigende en legitieme wijze 

tegemoet aan zijn eigen diepere behoeften. Hij kan goed improviseren en zal zich veel moeite 

getroosten om het anderen naar de zin te maken. Paul is geïnteresseerd in zowel mogelijkheden 

die niet zo voor de hand liggen als in het mogelijke effect ervan op anderen. 

 


