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Executive	summary	
Kadering	van	het	onderzoek	

In de steekproef van dit exploratief onderzoek naar de impact van diverse factoren op de financiële
privétoestand van profvoetballers werden 102 spelers uit de Belgische eerste klasse bevraagd d.mv.
enquêtes.

Financiële	situatie	

Uit dit onderzoek komt naar voor dat bijna 1 op 4 spelers te kampen heeft met financiële problemen.
Financiële problemen verhogen de kans dat de financiële situatie een invloed heeft op de sportieve
prestaties.

Financieel	beheer	

Voor het beheer van zijn financiële zaken geeft bijna 7 op 10 voetballers aan zijn familie te consulteren,
1 op 5 wordt hierin begeleid door zijn sportief makelaar en slechts 1 op 4 doet een beroep op een
financieel specialist. Iets meer dan 1 op 9 beheert zijn zaken zelfs helemaal zelfstandig. Uit de
resultaten komt een trend naar voor dat de kans op financiële problemen het grootst is indien men
geen financieel specialist consulteert. Deze kans op financiële problemen neemt af indien men een
financieel specialist consulteert in combinatie met anderen en deze kans is volgens de waarneembare
trend het kleinst indien men zich uitsluitend tot een financieel expert wendt.

Overspending	en	gokken	

Er werd vastgesteld dat ongeveer 1 op 4 spelers occasioneel gokt. Iets meer dan 1 op 4 spelers vindt
ook dat hij te veel geld uitgeeft, bijvoorbeeld aan shopping, eten en gokken. Een trend geeft aan dat
overspending en het vroegtijdig inzetten van de groepsverzekering voor sporters als onderpand de
kans op financiële problemen verhoogt.

Financiële	bezittingen	en	investeringen	

De resultaten tonen aan dat de kans op financiële problemen afneemt naarmate men percentueel
meer spaart en men meer investeringen heeft in vastgoed. Deze kans op financiële problemen neemt
echter toe bij investeringen in minder stabiele sectoren, zoals mode, kunst, etc.

Financiële	ondersteuning	voor	anderen	(buiten	het	gezin)	

Meer dan 4 op 10 spelers geeft aan financiële steun te geven aan anderen. In iets meer dan 9 van de
10 gevallen gaat dit geld naar familie. In bijna 1 op de 4 gevallen worden ook vrienden financieel
ondersteund. De kans op financiële problemen voor de speler in kwestie neemt toe indien men
anderen financieel ondersteunt.

Invaliditeitsverzekering	

De resultaten tonen aan dat bijna 1 op 2 spelers geen verzekering heeft tegen tijdelijke of definitieve
arbeidsongeschiktheid.

Nalatenschap	

Bijna 2 op 3 spelers geeft aan nog geen nalatenschap gepland te hebben.
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1.	Inleiding	
Er is in de Amerikaanse en Engelse pers veel te doen geweest om topsporters die tijdens en na hun
carrière met financiële problemen te maken kregen (Torre, 2009; Pagliarini, 2013; Dean, 2013; Preston,
2013; Kuper, 2013). In dit licht is het doel van dit onderzoek om deze situatie in het Belgische
profvoetbal te bestuderen, niet via journalistieke krantenkoppen, maar d.m.v. academisch onderzoek
gebaseerd op economische en statistische analyses. Om die reden werden enquêtes georganiseerd bij
spelers uit de Belgische eerste klasse. Enkele factoren werden afgeleid uit eerdere journalistieke
artikels in verband met de financiële situatie van spelers (Torre, 2009; Pagliarini, 2013; Dean, 2013;
Preston,  2013;  Kuper,  2013;  Manfred,  2014).  Een overzicht  van de situatie  van de sporters  en een
formele statistische toetsing van de impact op de financiële privésituatie worden in dit rapport
weergegeven. Het rapport is opgebouwd uit 5 secties. Sectie 2 bespreekt de steekproef en de
gebruikte methodologie. In Sectie 3 wordt de afhankelijke variabele in dit onderzoek bestudeerd,
namelijk de financiële situatie van de voetballers. Sectie 4 bestudeert de impact van verschillende
onafhankelijke variabelen (of factoren) op deze afhankelijke variabele. Sectie 5 tot slot geeft de
belangrijkste conclusies weer, net als enkele aanbevelingen die uit de resultaten naar voor komen en
suggesties voor verder onderzoek.

2.	Steekproef	en	methodologie	
In de steekproef van dit onderzoek werden 102 spelers bevraagd, uitkomend in de Belgische eerste
klasse, de genaamde Jupiler Pro League. De vragen die voorgelegd werden, zijn opgenomen in Bijlage
1 van dit rapport.

Overzichtelijkheid en de garantie om zo veel mogelijk van de data te gebruiken, noodzaken het
opsplitsen van alle factoren in deelmodellen. Per deelmodel worden een aantal relevante factoren
inhoudelijk gegroepeerd, worden enkele kerncijfers weergegeven en wordt de impact op financiële
problemen beschouwd.

Om de resultaten te analyseren, werd gebruik gemaakt van het statistisch programma JMP Pro 11 van
SAS. Hierbij werd de nominal logistic regression functie gehanteerd om logistische regressies te
berekenen die de kans op financiële problemen (een binaire variabele, ja of neen) linken aan andere
factoren. Het gehanteerde significantieniveau α is 10%, wat een statistische betrouwbaarheid van 90%
inhoudt. Aangezien het hier om exploratief onderzoek gaat, volstaat een α van 10% en worden ook
enkele trends beschouwd vanaf een significantieniveau van 40%. Deze kunnen in verder onderzoek
nader onderzocht worden met meer specifieke, gerichte vragen en extra respondenten.

3.	Afhankelijke	variabele:	een	overzicht	van	de	financiële	situatie	van	
spelers	en	de	impact	hiervan	op	hun	sportieve	prestaties	
Uit de resultaten blijkt dat 23 van 99 respondenten van tijd tot tijd te maken krijgen met financiële
problemen. Dit duidt op een proportie van 23%. Een 90%-betrouwbaarheidsinterval voor deze
populatieproportie is 16 tot 30%.

Een logistische regressie met de impact van de financiële situatie op de sportieve prestatie als
afhankelijke variabele en het hebben van financiële moeilijkheden als onafhankelijke variabele toont
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aan dat in geval van financiële moeilijkheden de kans significant toeneemt dat deze financiële situatie
een impact heeft op de sportieve prestaties.

Log. Reg. Model: Impact(ja) = Fin_moeil χ² = 5,485531 p = 0,0192*
Likelihood ratio tests Parameter schattingen
Variabele χ² p Sign. Variabele Waarde
Fin_moeil 5,48553096 0,0192* Fin_moeil(ja) 0,5708068

	

4.	Onafhankelijke	variabelen	en	bespreking	van	hun	impact	
4.1.	Beheer	van	financiën	van	voetballers	

De resultaten tonen aan dat 54 van 96 respondenten (56%) te weinig kennis hebben van financiële
zaken, 55 van 87 (63%) respondenten de beslissingen van hun adviseur omtrent hun financiën
nauwgezet opvolgen en 83 van 91 (91%) spelers tevreden zijn over deze begeleiding.

De personen die geconsulteerd worden voor financieel advies door 99 voetballers en de bijhorende
proporties staan in bijgevoegde tabel. Meerdere mogelijkheden gecombineerd door één speler zijn
mogelijk.

Familie 69%
Financieel specialist 25%
Sportief makelaar 20%
Zelf 13%
Vrienden 7%

Twee logistische regressies kunnen het verband tussen de tevredenheid, financiële problemen en de
analyse van de financiële beslissingen aantonen. Het ontbreken van financiële problemen gaat samen
met een sporter die tevreden is over zijn financiële begeleiding. Bovendien worden de beslissingen van
de financiële begeleider(s) in zulk een situatie minder vaak geanalyseerd.

Log. Reg. Model: tevreden(ja) = fin_moeil χ² = 3,019943 p = 0,0822*
Likelihood ratio tests Parameter schattingen
Variabele χ² p Sign. variabele Waarde
Fin_moeil 3,0199427 0,0822* Fin_moeil(ja) -0,78109251

Log. Reg. Model: analyse(ja) = fin_moeil χ² = 2,734259 p = 0,0982*
Likelihood ratio tests Parameter schattingen
Variabele χ² p Sign. variabele Waarde
Fin_moeil 2,73425939 0,0982* Fin_moeil(ja) 0,530436

Een derde logistisch regressiemodel (met 97 waarnemingen) duidt op een trend dat de kans op
financiële problemen het grootst is indien men geen financieel specialist consulteert. Deze kans op
financiële problemen neemt echter af indien men een financieel specialist consulteert in combinatie
met anderen. Deze kans op problemen is echter het kleinst indien men zich uitsluitend tot een
financieel expert wendt. Verder onderzoek met extra, meer specifieke waarnemingen zou deze trend
diepgaander kunnen onderzoeken.
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Log. Reg. Model: fin_moeil(ja) = begeleiding χ² = 2,099223 p = 0,3501
Likelihood ratio tests Parameter schattingen
Variabele χ² p Beschouwde variabele Waarde
Begeleiding 2,09922266 0,3501 Begeleiding(ook fin exp) -0,5837218

Begeleiding(enkel fin exp) -0,7985076

4.2.	Overmatige	uitgaven	en	gokgedrag	van	voetballers	

Uit de resultaten blijkt dat 23 van 100 voetballers af en toe een gokje wagen. Dit varieert van wekelijks
(6 spelers) tot maandelijks (17 spelers). Ook wordt waargenomen dat 4 van 98 respondenten de
groepsverzekering voor sporters vroegtijdig inzetten als onderpand bij uitgaven. Daarnaast geven 26
van 101 spelers aan af en toe te veel geld uit te geven. Van deze spelers specifieerden er 19 verder
waaraan, wat opgenomen staat in onderstaande tabel.

Shopping, kledij en schoenen 58%
Eten 32%
Reizen en ontspanning 16%
Casino en gokken 16%
Gadgets 11%
Familie 11%
Elektronica 5%

Een logistische regressie met 92 waarnemingen waarin financiële moeilijkheden bekeken worden ten
gevolge van gokken, overspending en de attitude t.o.v. de groepsverzekering voor sporters geeft aan
dat geen enkele factor statistisch significant is. Wel is er een trend merkbaar dat overspending en het
aanwenden van de groepsverzekering als onderpand de kans op financiële problemen doen toenemen.
Bijkomende waarnemingen en verder onderzoek kunnen deze trend formeel bevestigen.

Log. Reg. Model: fin_moeil(ja) = groepsverz, overspend, gok χ² = 2,962546 p = 0,5641
Likelihood ratio tests Parameter schattingen
Variabele χ² p Beschouwde variabele Waarde
Groepsverzekering 1,46874745 0,2255 Groepsverz(meteen) 0,6478266
Overspending 0,87710783 0,3490 Overspend(ja) 0,2802646
Gokken 0,31102524 0,8560
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4.3.	Patrimonium	en	investeringen	van	voetballers	

Van alle bevraagde spelers gaven er 59 informatie over hun salaris, 61 gaven informatie over hun
spaarbedrag en van 56 kon er vastgesteld worden welk percentage van hun loon gespaard wordt. Van
91 respondenten werd informatie verzameld over hun investeringen in vastgoed. De betreffende
informatie wordt verder in tabelvorm weergegeven.

Maandsalaris Maandelijks
spaarbedrag

Spaarpercentage Aantal vastgoed
investeringen

Gemiddelde €8670 €2407 32% 1,34
Mediaan €7500 €1750 28% 0
Minimum €750 €0 0% 0
Maximum €36000 €10000 90% 56

Het blijkt dat 36 van 95 voetballers investeringen hebben in financiële beleggingen (zoals aandelen,
obligaties of private banking). 11 van 98 spelers geven aan te investeren in minder stabiele sectoren,
zoals mode, kunst, drank, kunst of een levensverzekeringsbedrijf.

Wanneer dit alles in een logistisch regressiemodel (met 55 waarnemingen) gegoten wordt, kan worden
waargenomen dat een hoger spaarpercentage en meer investeringen in vastgoed de kans op financiële
problemen doen afnemen. Deze kans neemt echter toe wanneer men investeert in “andere”, minder
stabiele sectoren. Het salaris heeft dan weer net als het hebben van financiële beleggingen, geen
impact op de financiële situatie van de spelers.

Log. Reg. Model: fin_moeil(ja) = salaris, spaar%, vastgoed,
andere_sect, fin_beleg

χ² = 14,57634 p = 0,0123*

Likelihood ratio tests Parameter schattingen
Variabele χ² p Sign. variabele Waarde
Salaris 0,37051532 0,5427 Spaar% -6,3410300
Spaarpecentage 6,99782211 0,0082* Aantal vastgoed -0,3762170
Aantal vastgoed 3,21524484 0,0730* Andere_sect(ja) 6,1329695
Andere sectoren 4,09896817 0,0431*
Financiële beleggingen 0,35526004 0,5512

38%
62%

Andere financiële
beleggingen

Ja

Neen

11%

89%

Investeringen "andere"
sectoren

Ja

Neen
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4.4.	Financiële	ondersteuning	van	anderen	

De gezinssamenstelling van de spelers kan weergegeven worden a.d.h.v. de burgerlijke stand (98
respondenten: 39 alleen, 31 samenwonend, 27 gehuwd en 1 gescheiden) en het aantal kinderen (96
respondenten: 66 zonder kinderen, 14 met één kind, 12 met twee en 4 met drie kinderen).

Financiële steun kan ook gegeven worden aan mensen buiten het eigen gezin, zoals bij 40 van 93
spelers gebeurt. 38 spelers geven ook aan wie ze ondersteunen, zie onderstaande tabel.

Familie (ruime zin) 92%
Vrienden 24%
Vriendin 5%
Anderen (bv. Unicef) 5%

Wanneer dit alles in een logistisch regressiemodel met 92 waarnemingen wordt verenigd, komt hieruit
dat de gezinssamenstelling geen impact heeft op de financiële situatie van de speler. De kans op
financiële problemen neemt echter wel significant toe wanneer men mensen buiten het gezin
financieel ondersteunt.

Log. Reg. Model: fin_moeil(ja) = kind, burg_st, fin_steun χ² = 11,04436 p = 0,0870*
Likelihood ratio tests Parameter schattingen
Variabele χ² p Sign. variabele Waarde
Aantal kinderen 1,17220556 0,7597 Fin_steun(ja) 0,73647258
Burgerlijke stand 0,5525271 0,7586
Financiële steun 8,18606156 0,0042*

	

4.5.	Verzekering	tegen	tijdelijke	en	definitieve	arbeidsongeschiktheid	

Van 91 spelers geven er 43 aan geen verzekering te hebben tegen tijdelijke of blijvende
arbeidsongeschiktheid, 9 spelers hebben enkel een verzekering tegen tijdelijke ongeschiktheid en 5
enkel tegen blijvende. Er zijn er ook 32 die beiden hebben, 2 spelers weten het niet. Een verband met
de financiële situatie werd er niet vastgesteld. Volgend taartdiagram geeft één en ander schematisch
weer.
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Alleen Samenwonend Gehuwd Gescheiden

69%

15% 13%
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20%

40%

60%

80%

0 1 2 3

Aantal kinderen

Aantal kinderen
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4.6.	Planning	van	nalatenschap	

Uit de enquêtes blijkt dat van 89 voetballers slechts 33 spelers hun nalatenschap reeds gepland
hebben. Er is echter geen verband vastgesteld met hun financiële situatie.

4.7.	Leeftijd	en	contractlengte	van	voetballers	

Informatie van 99 spelers omtrent hun leeftijd, de leeftijd waarop ze hun eerste contract tekenden en
de resterende lengte van hun huidig contract wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Leeftijd (lft) Lft eerste contract Contract lengte
Gemiddelde 24,57 18,32 2,29
Mediaan 24 18 2
Minimum 17 16 1
Maximum 36 27 5

Er blijkt geen relatie tussen deze factoren en de financiële situatie van de spelers te bestaan. Wel is
een lichte trend waarneembaar die zegt dat spelers die op jongere leeftijd hun eerste contract
tekenden mogelijks een hogere kans hebben op financiële problemen.

Log. Reg. Model: fin_moeil(ja) = lft, lft1contract, rest_contr χ² = 2,740999 p = 0,4333
Likelihood ratio tests Parameter schattingen
Variabele χ² p Beschouwde variabele Waarde
Leeftijd 0,00061022 0,9803 Lft1contract -0,20065548
Leeftijd 1e contract 1,88336825 0,1700
Rest contractlengte 0,574014 0,4487

	 	

47%

10%

5%

35%

2%

Verzekering tegen arbeidsongeschiktheid

Geen Enkel tijdelijk Enkel blijvend Beide Weet niet

37%

64%
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4.8.	Karakter	van	voetballers:	psychologische	factoren	

Enkele psychologische factoren die bekeken werden, zijn de mate van extraversie, het zelfvertrouwen
van spelers, hun levensfocus (heden vs. toekomst) en hun mimetisch gedrag (zijn ze eerder volger, of
bepalen ze zelf de trends wat ze doen en wat ze kopen). Voor het testen van de eerste factor werden
5 dilemma’s voorgelegd, waarbij het ene antwoord op extraversie duidde en het andere op introversie.
Per extravert antwoord werd 1 punt toegekend. Spelers met 0 tot 1 punten worden als introvert
beschouwd, spelers met 4 of 5 als extravert en de rest als neutraal. Bij de overige stellingen werd
gevraagd om zichzelf te beoordelen, enerzijds op een schaal van 1 tot 5 voor zelfvertrouwen en
anderzijds op een binaire schaal voor de overige twee factoren.

Van 102 respondenten, geven er 83 aan eerder naar de toekomst te kijken, terwijl er 19 eerder met
een focus op het heden leven. 87 van 102 respondenten gaf aan eerder zelf te beslissen over wat men
doet of koopt, 15 geven aan eerder anderen te volgen. Dit kan hieronder schematisch worden
weergegeven.

100 spelers gaven ook een indicatie van de mate van zelfvertrouwen dat ze hebben op een schaal van
1 (weinig) tot 5 (veel). Dit en de verdeling van de 102 spelers over de categorieën van extraversie wordt
hieronder grafisch weergegeven, waaruit afgeleid wordt dat voetballers eerder veel zelfvertrouwen
hebben en eerder naar introvert neigen.

Een combinatie van dit alles in een logistisch regressiemodel met 97 waarnemingen leert dat de kans
op financiële problemen significant toeneemt wanneer men een volger is. Bovendien is een trend
merkbaar dat extravertere spelers meer kans hebben op financiële problemen. Eenzelfde redenering
geldt voor meer zelfvertrouwen, maar door een gebrek aan voldoende waarnemingen is deze
parameterschatting onstabiel.
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5.	Conclusie,	aanbevelingen	en	verder	onderzoek	
In dit onderzoek, waarin 102 voetballers uit de Belgische eerste klasse bevraagd werden, werd een
beeld geschetst van de financiële situatie van de spelers. Hieruit bleek dat bijna 1 op 4 te kampen heeft
met financiële problemen en dat dit ook een invloed heeft op hun sportieve prestaties. Daarom wordt
op basis van de statische resultaten aangeraden aan spelers om zich goed te laten begeleiden op
financieel vlak. De resultaten geven een eerste indicatie van het belang van een specialist in financiële
sportersbegeleiding. Zij kunnen helpen bij het goed beheer van de financiën en investeringen,
focussend op de hier bestudeerde factoren en rekening houdend met de sporter zijn karakter. Ook
belangrijk is dat er aandacht besteed wordt aan de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en
nalatenschap, aangezien dit in vele gevallen verwaarloosd wordt en dit kan in sommige gevallen tot
onaangename verrassingen kan leiden.

Een aantal van de resultaten in dit exploratief onderzoek brachten bepaalde trends aan het licht,
zonder dat deze statistisch significant zijn. Voor dit exploratief onderzoek geeft dit een voldoende
eerste indicatie die bevestigd kan worden door middel van bijkomend onderzoek. Meer interviews en
specifieke, diepgaandere vragen in verder onderzoek kunnen deze trends formeel bevestigen.

Dankwoord	
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Log . Reg. Model: fin_moeil(ja) = zelfvertrouwen, focus,
mim_gedrag, karakter

χ² = 10,27286 p = 0,1136

Likelihood ratio tests Parameter schattingen
Variabele χ² p Beschouwde variabele Waarde
Zelfvertrouwen 3,52588415 0,1715 Mim_gedrag(volg)* 0,6957711
Levensfocus 0,50583646 0,4769 Karakter(introvert) -0,1291592
Mimetisch gedrag 4,07123919 0,0436* Karakter(extravert) 0,720797
Karakter 3,08914196 0,2134 Zelfvertrouwen + (Onstabiel)
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Bijlage	1:	Nederlandse	versie	van	de	enquête	
1) Leeftijd? jaar

2) Nationaliteit? x

3) Hoe oud was u toen u uw eerste profcontract tekende? jaar

4) Aantal kinderen?   kinderen

5) Burgerlijke stand? □ Gehuwd
□ Samenwonend
□ Gescheiden
□ Alleenstaand

(Meerdere opties mogelijk)

6) Indien u gescheiden bent: Heeft deze scheiding uw financiële situatie bemoeilijkt?
Ja / Neen (schrappen wat niet past)

7) In welk jaar loopt uw huidig contract af? d

8) Wat is ongeveer uw gemiddeld bruto maandsalaris? euro
Indien u enkel uw netto maandsalaris kent, mag u dit hier schrijven:

euro

9) Hoeveel spaart u ongeveer gemiddeld per maand? euro

10) Heeft u investeringen in vastgoed?
O Neen d
O Ja:  aantal:                 (aantal onroerende goederen)

11) Hoe gebruikt u de groepsverzekering voor voetballers?
O Ik houd ze als pensioen, en doe er verder niets mee.
O Ik wil ze nu gebruiken: (deels) als onderpand bij kredietaanvraag.

12) Bent u momenteel verzekerd tegen tijdelijke arbeidsongeschiktheid/invaliditeit, los van
uw mutualiteit?
Ja / Neen (schrappen wat niet past)

13) Bent u momenteel verzekerd tegen blijvende arbeidsongeschiktheid/invaliditeit?
Ja / Neen (schrappen wat niet past)

14) Investeert u naast vastgoed momenteel in andere sectoren?
O Neen d
O Ja, in (welke

sectoren?)

15) Heeft u nog andere beleggingen (financiële, private banking)? Ja / Neen (schrappen wat
niet past)
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16) Betrekt u anderen mensen bij belangrijke financiële beslissingen?
O Neen d
O Ja, mijn belangrijkste adviseur is: O Extern financieel specialist

(1 optie aanduiden) O Sportief makelaar
O Vrienden
O Familie
O Andere:

d

17) Bent u tevreden over uw financiële begeleiding? Ja / Neen (schrappen wat niet past)

18) Kies de stelling die best bij u past (slechts 1):
O Ik analyseer de beslissingen van mijn financiële begeleider nauwgezet.
O Ik ga er van uit dat de beslissingen van mijn financiële begeleider correct zijn.

19) Vindt u dat u over genoeg kennis inzake financiële zaken beschikt? Ja / Neen (schrappen
wat niet past)

20) Ervaart u financiële moeilijkheden?  O Nooit
O Occasioneel
O Vaak

21) Vindt u dat uw financiële situatie een impact heeft op uw sportieve prestaties?
O Neen d
O Ja, een positieve impact
O Ja, een negatieve impact

22) Vindt u dat u soms te veel geld uitgeeft?
O Neen d
O Ja, preciseer waaraan:

d

23) Waagt u af en toe een gokje? O Dagelijks d
O Wekelijks
O Maandelijks
O (Bijna) nooit

24) Ondersteunt u personen buiten het gezin substantieel op financieel vlak?
O Neen d
O Ja, namelijk:  □ Familie

□ Vrienden
□ Andere:                                                                               (wie?)

O Ik geef hier ongeveer                         (hoeveel?) euro per maand aan uit.

25) a) Heeft u reeds uw nalatenschap gepland? Ja / Neen (schrappen wat niet past)
b) Heeft u reeds een testament opgesteld? Ja / Neen (schrappen wat niet past)
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26) Op een schaal van 1 tot 5: Vindt u van uzelf dat u veel zelfvertrouwen heeft?
Weinig Veel
    1 2 3 4   5

27) Kies telkens de stelling die best bij u past: u kan slechts 1 stelling aanvinken; indien u
vindt dat beide stellingen wel bij u passen, kies dan toch diegene die het best past.

O Ik leef vooral van dag tot dag.
O Ik werk naar welbepaalde doelen in de toekomst toe.

O Ik gedraag mij energiek en hou van drukte.
O Ik gedraag mij ingetogen en hou van rust.

O Ik volg eerder de trends die bij mijn ploegmaats leven.
O Ik doe eerder mijn eigen ding.

O Ik spreek eerder luid.
O Ik spreek eerder zacht.

O Ik wacht af wat de dag mij brengt.
O Ik heb een duidelijke visie over mijn toekomst.

O Ik pak van alles zomaar aan.
O Ik wil er eerst over nadenken.

O Ik hou van werk waarin ik veel in contact kom met verschillende mensen.
O Ik hou van werk waarin ik ruimschoots de mogelijkheid heb om me te concentreren.

O Ik voel druk om te kopen wat mijn ploegmaats kopen.
O Ik koop enkel wat ik zelf echt wil.

O Ik vind het over het algemeen niet moeilijk om in groepsverband spontaan iets te
zeggen.
O In groepsverband bedenk ik graag van tevoren wat ik wil gaan zeggen.


