Persoonlijke Profiel Analyse
datum

de heer/mevrouw

bedrijfsnaam

voornaam/voorletters

adres

achternaam
tel/mobiel
e-mail

De PPA is een positief,
objectief en gevalideerd
instrument voor het
meten van motivatie
en gedrag. Het legt de
nadruk op de sterkten
van de persoon. De
PPA is geen test. Er zijn
geen 'goede' of 'foute'
antwoorden.

voorbeeld

Instructies:
1. D
 enk bij het invullen
aan uw huidige (of
vorige) werkkring.
2. B
 estudeer elke regel
van vier woorden
afzonderlijk.
3. G
 eef een spontane
reactie door een
B te plaatsen bij
het woord dat het
BESTE bij u past.
4. Vervolgens plaatst u
een M bij het woord
dat het MINST op u
van toepassing is.
5. P
 er regel vult u dus
slechts één B en één
M in.
6. K
 ies spontaan, de
eerste gedachte is
vaak de juiste.
7. H
 et formulier moet
zonder onderbreking
en in afzondering
worden ingevuld. De
invultijd is ongeveer
8 minuten.
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zachtaardig

M

invloedrijk

meegaand

origineel

1

zachtaardig

invloedrijk

meegaand

origineel

2

uitnodigend

plichtsgetrouw

koppig

aangenaam

3

volgzaam

gedurfd

loyaal

charmant

4

ruimdenkend

benaderbaar

wilskrachtig

opgewekt

5

uitbundig

precies

moedig

rustig

6

concurrerend

attent

onbezorgd

evenwichtig

7

kritisch

gehoorzaam

onoverwinnelijk

speels

8

dapper

inspirerend

bescheiden

verlegen

9

vlot

geduldig

zelfverzekerd

afwegend

10

avontuurlijk

ontvankelijk

gastvrij

gelijkmatig

11

spraakzaam

beheerst

behoudend

beslissend

12

beschaafd

uitdagend

diplomatiek

content

13

strijdlustig

middelpunt v.d. groep

gemakkelijk

zorgelijk

14

voorzichtig

vastbesloten

overtuigend

gemoedelijk

15

dienstbaar

gretig

instemmend

gedreven

16

vol zelfvertrouwen

welwillend

tolerant

assertief

17

gedisciplineerd

vrijgevig

vol overtuiging

vasthoudend

18 bewonderenswaardig

vriendelijk

observerend

doorzetter

19

respectvol

pionier

optimistisch

hulpvaardig

20

strijdbaar

aanpassend

nonchalant

onbekommerd

21

vertrouwend

tevreden

overtuigd

vreedzaam

22

gezellig

ontwikkeld

energiek

toegevend

23

informeel

nauwkeurig

direct

terughoudend

24

ondernemend

behulpzaam

populair

gewetensvol

Dit formulier mailen naar: ppa@spartners.nl
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