Tweelinck

Perfect uit Balans (PuB) Test

Voorkant

Doe de Perfect uit Balans (PuB) Test en onderzoek de synergie tussen jou en anderen. Waardeer
verschillen om samen te bereiken wat je alleen nooit zou lukken (1 + 1 = 3). Denk aan het vrije ZuidAfrika van Mandela en De Klerk. Een prachtig kind geboren uit de verbinding van een man en een
vrouw. Het onmogelijk geachte kabinet Rutte-Asscher. De verenigde krachten van The A-Team. Of
dat buitengewoon effectieve team op jouw werk, in de buurt of bij de vereniging.
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ONDERZOEK
Nodig iemand uit en ga tegenover elkaar staan. Neem samen bovenstaande lijst met 10 persoonlijke
krachten door. Spreek ze één voor één uit en steek je vinger op als er een op jou van toepassing is.
Tel de verschillen (wanneer er slechts één een vinger opsteekt). De uitslag vind je op achterkant.

Tweelinck

Perfect uit Balans Test

Achterkant

UITSLAG
Als je de lijst met 10 persoonlijke krachten hebt doorgenomen en de verschillen hebt geteld, kun je
hieronder de uitslag lezen.

0

Jullie zijn een uniek duo of een eeneiige tweeling. Geniet van elkaar en ga voor
synergie samen op zoek naar een ander duo.

1- 4

Jullie kunnen het samen prima vinden. De vele overeenkomsten vormen een
goede basis om jullie verschillen productief in te zetten en synergie te bereiken.

5- 9

Jullie potentie is enorm. Synergie is gegarandeerd, zolang jullie maar blijven
investeren in persoonlijk contact en onderlinge waardering.

10

Jullie zijn een perfect verschillend duo en kunnen alles bereiken wat jullie maar
willen. Laat elkaar nooit meer los!

EEN GOED GESPREK
Na het onderzoek is het tijd voor een goed gesprek. Welke verschillen vallen het meeste op? Vraag
elkaar eens naar (grootse of juist gênante) voorbeelden waar krachten tot uitdrukking komen. Wat
vonden jullie van het advies? Bedenk samen eens wat jullie samen zouden kunnen bereiken. In het
dagelijks leven of op het werk. Voor jezelf of voor anderen. Of voor een betere wereld.

MEER SYNERGIE?
Wil je samen met anderen (collega's, buurtgenoten, vrienden, familie, bekenden en onbekenden) het
beste uit jezelf halen, vraag dan om de training Perfect uit Balans. Meer info op www.tweelinck.nl.

