Het hartsmotivatie-profiel
Je eigen beoordeling van jouw hartsmotivaties
De eerste stap tot ontdekken wat jouw gaven zijn, is het volgende “hartsmotivatie-profiel”
invullen. Nadat je de 45 vragen hebt beantwoord, noteer je de scores op de scorepagina´s die
volgen.

Hartsmotivatie-profiel
Noteer na elke bewering het cijfer dat overeenkomt met de mate waarin jij vindt dat de bewering
van toepassing is op jou. Over het algemeen kun je het beste afgaan op je eerste, instinctieve
reactie, zonder verder nadenken of analyseren.
Helemaal mee eens 5
Neutraal 3

Mee eens 4
Mee oneens 2

Helemaal mee oneens 1

1. Ik neem graag de leiding over anderen en stuur ze graag aan ..................................................
2. Ik inspireer graag anderen ........................................................................................................
3. Ik verkoop graag .......................................................................................................................
4. Ik help graag mensen ................................................................................................................
5. Ik ontdek graag dingen .............................................................................................................
6. Ik maak graag dingen uit niets .................................................................................................
7. Ik heb veel creatieve en geïnspireerde ideeën ..........................................................................
8. Wanneer ik ergens enthousiast over ben, deel ik het met iedereen ..........................................
9. Ik kan mensen meestal helpen met hun problemen ..................................................................
10. Ik blijf graag urenlang achter mijn computer wanneer ik bezig ben met onderzoek ...............
11. Ik geniet van het managen van mensen en projecten ...............................................................
12. Ik geniet meer van nieuwe projecten ontwikkelen dan oudere projecten managen .................
13. Ik geloof dat ik het antwoord heb op jouw probleem ...............................................................
14. Wanneer ik pijn zie, wil ik het beter maken .............................................................................
15. Ik breng graag verborgen feiten naar voren .............................................................................
16. Ik ben toegewijd om elk onderdeel van de organisatie vlekkeloos te laten functioneren ........
17. Ik vind graag nieuwe manieren om dingen te uiten ..................................................................

18. Ik overtuig mensen graag van mijn opvattingen .....................................................................
19. Ik kan goed luisteren ...............................................................................................................
20. Ik onderwijs graag ...................................................................................................................
21. Ik ben graag verantwoordelijk voor diverse taken ..................................................................
22. Ik merk dat ik vaak niet op dezelfde golflengte zit als degenen om mij heen ........................
23. Ik zie “nee” niet als een persoonlijke afwijzing ......................................................................
24. Mensen zijn geneigd mij hun problemen te vertellen .............................................................
25. Ik geloof iets niet tenzij ik het kan bewijzen ...........................................................................
26. Mensen zijn geneigd naar mij te kijken voor leiderschap .......................................................
27. Ik geloof dat voor alles verbetering mogelijk is ......................................................................
28. Ik ben een extroverte persoon .................................................................................................
29. Relatie is belangrijker dan productiviteit ................................................................................
30. Ik ben heel georganiseerd ........................................................................................................
31. Ik zie dat dingen gedaan moeten worden en zet anderen op effectieve wijze aan ze te doen .
32. Ik geloof dat regels er zijn om overtreden te worden ..............................................................
33. Ik kan meestal iemand overtuigen van mijn opvattingen ........................................................
34. Ik geniet ervan om mensen te counselen .................................................................................
35. Ik analyseer dingen graag ........................................................................................................
36. Ik wil graag een persoonlijke ervaring hebben in alle gebieden die ik aanstuur .....................
37. Ik hou van muziek, kunst, drama en andere creatieve uitdrukkingsvormen ...........................
38. Mensen vertellen mij soms dat ik streberig ben ......................................................................
39. Ik ga naar mensen toe wanneer zij pijn hebben …...................................................................
40. Ik geniet ervan wanneer de waarheid keer op keer gepresenteerd wordt ................................
41. Ik ben het meest blij wanneer alle details samen passen in een volledig geheel .....................
42. Mensen staan vaak in de weg van projecten ............................................................................
43. Ik kom over als zeer plezierig ..................................................................................................
44. Ik sta mensen bij wanneer ze door moeilijkheden gaan ...........................................................
45. Ik hou van lezen .......................................................................................................................
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Score-overzicht
Vul in onderstaand overzicht je antwoorden van het “hartsmotivatie-profiel” in naast het
nummer van de vraag.
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Totaal van de kolommen:

Deel elk van de vijf bovenstaande totalen door negen en plaats deze
getallen op onderstaande regels. Dit zijn jouw profielscores die we later
zullen overzetten naar een overzichtspagina.

Beoordeling van anderen van jouw hartsmotivaties
Er volgen drie “waarneming-beoordelingen” die je dient te geven aan drie vrienden die jou goed
kennen en jou de waarheid zullen vertellen. Het kunnen familieleden zijn, vrienden uit je huisgroep, of mensen uit je kerk of van je werk. Vraag hun om de beoordeling in te vullen, en zo te
beschrijven hoe ze jou zien. Wanneer zij het bij jou hebben ingeleverd, voeg je hun waarnemingen (scores) toe aan die van jou op de overzichtspagina die te vinden is na je “levenservaringprofiel”.
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Waarneming-beoordeling # 1
Je echtgenoot/echtgenote, familielid of vriend(in) wil graag beter begrijpen hoe God hem/haar
gemaakt heeft. Jouw waarnemingen kunnen een bijdrage leveren aan dit proces. Hartelijk dank
dat je de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen.
Dit heeft betrekking op:
Waarnemingen door:
Instructies: Lees elk van de onderstaande beschrijvingen. Beantwoord ze zo zorgvuldig en
eerlijk mogelijk over bovengenoemde persoon.
5 = Zeer nadrukkelijk aanwezig in zijn/haar leven
4 = Nadrukkelijker dan de gemiddelde persoon
3 = Gelijk aan de gemiddelde persoon
2 = Minder dan de gemiddelde persoon
1 = Niet aanwezig in zijn/haar leven
1.

Heeft een verlangen en gave om te ontwikkelen, ontwerpen, organiseren, en leiding te
geven aan anderen ................................................................................................................

2.

Heeft een verlangen en gave op het gebied van creativiteit en inspiratie. Ziet vaak dingen
vanuit een fris, nieuw perspectief .........................................................................................

3.

Heeft een verlangen en gave om zichzelf en elk product of idee waarin hij/zij gelooft te
verkopen ...............................................................................................................................

4.

Heeft een verlangen en gave om mensen lief te hebben en voor ze te zorgen. Is gevoelig
en begripvol ..........................................................................................................................

5.

Heeft een verlangen en gave om principes en waarheden te ontdekken, en deze te
communiceren op een heldere, geordende manier ...............................................................

Opmerkingen:
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Waarneming-beoordeling # 2
Je echtgenoot/echtgenote, familielid of vriend(in) wil graag beter begrijpen hoe God hem/haar
gemaakt heeft. Jouw waarnemingen kunnen een bijdrage leveren aan dit proces. Hartelijk dank
dat je de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen.
Dit heeft betrekking op:
Waarnemingen door:
Instructies: Lees elk van de onderstaande beschrijvingen. Beantwoord ze zo zorgvuldig en
eerlijk mogelijk over bovengenoemde persoon.
5 = Zeer nadrukkelijk aanwezig in zijn/haar leven
4 = Nadrukkelijker dan de gemiddelde persoon
3 = Gelijk aan de gemiddelde persoon
2 = Minder dan de gemiddelde persoon
1 = Niet aanwezig in zijn/haar leven
1.

Heeft een verlangen en gave om te ontwikkelen, ontwerpen, organiseren, en leiding te
geven aan anderen ................................................................................................................

2.

Heeft een verlangen en gave op het gebied van creativiteit en inspiratie. Ziet vaak dingen
vanuit een fris, nieuw perspectief .........................................................................................

3.

Heeft een verlangen en gave om zichzelf en elk product of idee waarin hij/zij gelooft te
verkopen ...............................................................................................................................

4.

Heeft een verlangen en gave om mensen lief te hebben en voor ze te zorgen. Is gevoelig
en begripvol ..........................................................................................................................

5.

Heeft een verlangen en gave om principes en waarheden te ontdekken, en deze te
communiceren op een heldere, geordende manier ...............................................................

Opmerkingen:
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Waarneming-beoordeling # 3
Je echtgenoot/echtgenote, familielid of vriend(in) wil graag beter begrijpen hoe God hem/haar
gemaakt heeft. Jouw waarnemingen kunnen een bijdrage leveren aan dit proces. Hartelijk dank
dat je de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen.
Dit heeft betrekking op:
Waarnemingen door:
Instructies: Lees elk van de onderstaande beschrijvingen. Beantwoord ze zo zorgvuldig en
eerlijk mogelijk over bovengenoemde persoon.
5 = Zeer nadrukkelijk aanwezig in zijn/haar leven
4 = Nadrukkelijker dan de gemiddelde persoon
3 = Gelijk aan de gemiddelde persoon
2 = Minder dan de gemiddelde persoon
1 = Niet aanwezig in zijn/haar leven
1.

Heeft een verlangen en gave om te ontwikkelen, ontwerpen, organiseren, en leiding te
geven aan anderen ................................................................................................................

2.

Heeft een verlangen en gave op het gebied van creativiteit en inspiratie. Ziet vaak dingen
vanuit een fris, nieuw perspectief .........................................................................................

3.

Heeft een verlangen en gave om zichzelf en elk product of idee waarin hij/zij gelooft te
verkopen ...............................................................................................................................

4.

Heeft een verlangen en gave om mensen lief te hebben en voor ze te zorgen. Is gevoelig
en begripvol ..........................................................................................................................

5.

Heeft een verlangen en gave om principes en waarheden te ontdekken, en deze te
communiceren op een heldere, geordende manier ...............................................................

Opmerkingen:

