
B A R B A R A K U I T E R S . C O M
voor gelukkig en voluit leven

belangstelling voor de wereld altruïstisch barmhartigheid

creatief betrokken bescheiden

kritisch denker behulpzaam discipline

leergierig compassievol discreet

nieuwsgierig empathisch gematigdheid

objectief oordeel gul planner

onpartijdig liefdevol vergevingsgezind

open/ perspectief sociale intelligent zelfbeheersing

origineel vriendelijk zelfbewustzijn

vindingrijk zorgzaam zorgvuldig

authentiek besluitvaardig dankbaar 

avontuurlijk deugdzaam gelovig

doorzettingsvermogen eerlijkheid hoopvol 

energiek gelijkheid humoristisch 

enthousiast leiderschap optimistisch 

ijverig loyaal spiritualiteit 

levenslustig onpartijdig vrolijk 

moedig rechtvaardig vertrouwen dat het goed komt

onverschrokken teamplayer
waarderen van schoonheid en 

uitblinken 

oprecht verantwoordelijkheid zingeving

KWALITEITEN LIJST



B A R B A R A K U I T E R S . C O M
voor gelukkig en voluit leven

WIJSHEID EN KENNIS

cognitieve kwaliteiten die betrekking hebben op het opdoen en inzetten van kennis

Het bedenken van nieuwe manieren om dingen te doen is een essentieel deel van wie je bent. Je bent niet snel tevreden 
met het doen van dingen op de gebruikelijke manier als een betere manier mogelijk is. Je bent nieuwsgierig naar alles en 
hebt belangstelling voor de wereld. Je stelt vragen en vindt alle onderwerpen en thema’s fascinerend. Je bent leergierig 
en geniet van exploratie en ontdekking. Je staat open en bent altijd benieuwd naar een nieuw perspectief. Je probeert 
onpartijdig te zijn en objectief te oordelen, dit doe je door zorgvuldig dingen van alle kanten te bekijken en ze van 
verschillende kanten te onderzoeken. 

Passende kwaliteiten:

belangstelling voor de wereld objectief oordeel 

creatief onpartijdig 

kritisch denker open/ perspectief

leergierig origineel 

nieuwsgierig vindingrijk

MOED

emotionele kwaliteiten die voor wilskracht en veerkracht zorgen om doelen te bereiken als het tegen zit

Je bent een dapper en moedig persoon die niet terug schrikt voor bedreiging, uitdaging, moeilijkheden of pijn. Je komt 
op voor wat goed voelt, zelfs als er weerstand is. Wanneer je ergens voor gaat raak je niet snel afgeleid tijdens het werken 
en je werkt hard om datgene af te ronden wat je begonnen bent, omdat je voldoening haalt uit het afronden van zaken. 
Je bent een oprecht en authentiek persoon. Onafhankelijk van wat je doet, je benadert het met enthousiasme en energie. 
Je doet nooit iets half of halfslachtig. Voor jou is het leven een avontuur. 

Passende kwaliteiten:

authentiek ijverig 

avontuurlijk levenslustig 

doorzettingsvermogen moedig 

energiek onverschrokken 

enthousiast oprecht 

 
MENSELIJKHEID

interpersoonlijke kwaliteiten die te maken hebben met het aangaan en onderhouden van relaties met anderen

Je beheerst het vermogen om lief te hebben en je lief te laten hebben. Je bouwt gemakkelijk een band op met vrienden 
en/of partner. Je stelt het op prijs om jouw verhaal te delen en toont betrokkenheid wanneer een ander dat doet. Je bent 
gul en vriendelijk naar anderen, en je hebt het nooit te druk om iemand een gunst te verlenen. Je geniet ervan om goede 
daden voor anderen te doen, zelfs als je ze niet zo goed kent. Je bent je zich bewust van de motieven en gevoelens van 
andere mensen. Je weet hoe je je moet gedragen in verschillende sociale situaties om je er comfortabel te voelen. Je weet 
wat je moet doen om anderen op hun gemak te stellen.

TOELICHTING KWALITEITEN



B A R B A R A K U I T E R S . C O M
voor gelukkig en voluit leven

Passende kwaliteiten:

altruïstisch gul 

betrokken liefdevol 

behulpzaam sociaal intelligent

compassievol vriendelijk

empathisch zorgzaam

RECHTVAARDIGHEID

civiele kwaliteiten die ten grondslag liggen aan eerlijke verhoudingen in de maatschappij

Je blinkt wanneer je onderdeel bent van een team. Je bent een loyaal en toegewijd, volbrengt jouw aandeel en werkt hard 
voor het succes van de groep. Alle mensen rechtvaardig behandelen is een van je duurzame principes. Je geeft iedereen 
een eerlijke kans. Je bent besluitvaardig. Je bent goed in het organiseren van activiteiten en zorgt ervoor dat ze gebeuren. 
Mogelijk blink je uit in taken die betrekking hebben op leiderschap: het aansturen van een groep, waarbij je zorgt dat 
prestaties behaald worden terwijl iedereen zich deel van de groep blijft voelen en de onderlinge harmonie behouden 
blijft. 

Passende kwaliteiten:

besluitvaardig loyaal

deugdzaam onpartijdig

eerlijkheid rechtvaardig

gelijkheid teamplayer

leiderschap verantwoordelijkheid

ZELFBEHEERSING

kwaliteiten die bescherming geven tegen buitensporigheid en overdaad

Je bent graag voorzichtig en neemt consistent zorgvuldige keuzes. Je zegt of doet geen dingen waar je later spijt van zou 
kunnen krijgen. Je bent in staat om bewust gevoelens aan te sturen en te bepalen wat je doet. Je bent een gedisciplineerd 
persoon. Jij controleert jouw verlangens en emoties, niet andersom. Je bent bescheiden en zoekt de spotlight niet graag 
op. Je hebt de voorkeur dat je daden voor spreken. Je ervaart niet gauw extremen en vergeeft diegenen die jou onjuist 
behandelt hebben. Je geeft mensen altijd een tweede kans en bent barmhartig.
 
Passende kwaliteiten:

barmhartigheid planner

bescheiden vergevingsgezind

discipline zelfbeheersing

discreet zelfbewustzijn

gematigdheid zorgvuldig

TOELICHTING KWALITEITEN



B A R B A R A K U I T E R S . C O M
voor gelukkig en voluit leven

TRANSCENDENTIE

kwaliteiten die betrekking hebben op overstijgend vermogen, betekenis geven en zorgen voor een verbinding met het groter geheel

Je verwacht het beste van de toekomst en staat vrolijk, hoopvol en optimistisch in het leven. Je waardeert schoonheid, 
uitblinken en/of een vakkundig uitgevoerde prestaties op alle gebieden van het leven, variërend van natuur, wiskunde, 
wetenschap, kunst tot het leven van alledag. Je bent je bewust van de goede dingen die je overkomen en neemt ze nooit 
voor vanzelfsprekend aan. Je houdt ervan om te lachen en de sfeer lichter te maken door middel van een grapje. Andere 
mensen opvrolijken is belangrijk voor je. Je probeert de positieve kant te zien van alle situaties. Je draagt overtuigingen 
over een hoger doel en betekenis van het universum. Je gelooft erin dat er meer is tussen hemel en aarde dan zichtbaar 
voor het oog. Je overtuigingen of geloof zijn een bron van steun voor je.

Passende kwaliteiten:

dankbaar spiritualiteit 

geloof vrolijk 

hoopvol vertrouwen dat het goed komt

humoristisch waarderen van schoonheid en uitblinken 

optimistisch zingeving

TOELICHTING KWALITEITEN


