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Feedbackkaarten

PL

E

De vier
typedimensies
EXTRAVERSION

INTROVERSION

Waar haal je je energie vandaan?

SA
M

SENSING

INTUITION

Aan welk soort informatie besteed je aandacht?

THINKING

FEELING

Volgens welk proces neem je beslissingen?

JUDGING

PERCEIVING

Hoe ga je het liefst om met de wereld om je heen?
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EXTRAVERSION

INTROVERSION

SA
M

PL

E

Waar haal je je energie vandaan?

Neigt eerst te doen alvorens erover na
te denken

Overdenkt bij voorkeur eerst de situatie

Onderneemt graag meteen actie

Wil graag eerst tijd voor reflectie

Praat zaken door

Overdenkt zaken

Praat op een expressieve manier

Praat op een gereserveerde manier

Krijgt energie van interactie

Krijgt energie van concentratie

Heeft brede interesses

Heeft diepe interesses

Denk erom, E–I gaat niet over sociabiliteit of sociale zelfverzekerdheid
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S – N: Voorkeur voor instructies

SA
M

PL

E

Wat voor soort instructies werkt voor jou het beste?

 eeft de voorkeur aan stap voor stap,
G
realistische instructies

 oort het liefste het algemene doel en
H
leidt de rest daar zelf uit af

 eeft de voorkeur aan uitgewerkte
G
details

Wil graag het grote geheel zien

 oudt van duidelijke en precieze
H
instructies

 iet misschien fouten over het
Z
hoofd en voelt zich prima bij
tegenstrijdigheden

 eschouwt ongedetailleerde instructies
B
als te vaag

 indt te gedetailleerde instructies
V
beperkend
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PL

E

Gebruikersvragen

S–N: Voorkeur voor instructies
Wat voor soort instructies werkt voor jou het beste?

SA
M

Verdiepingsvragen
	
Een voorbeeld?
	
Bijvoorbeeld de briefing voor een project, instructies voor
een taak zoals het bouwen van een Ikea meubel, een recept
Vragen ter verduidelijking

S: Wat ervaar je als je hele duidelijke,
stap voor stap instructies krijgt om
iets uit te voeren?
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N: Wat ervaar je als je een algemeen
beeld krijgt van wat de opdracht
inhoudt, zonder veel details?

