
 
 

Patrick Meersseman    Zaakvoerder Triple A Consulting                   

 Als mens (en/of collega) apprecieer ik Benoit Dorné omwille van: 

 

Ik ken Benoit reeds heel lang (3e leerjaar) en hij is doorheen de 

jaren een vriend voor het leven geworden. 

Benoit is iemand die sterk sociaal meelevend is en steeds op de 

eerste rij staat om waar nodig een helpende hand te bieden. 

Hij heeft een sterke intuïtie en voelt bij de mensen aan of er hen 

iets dwars zit.   

Hij is uitermate respectvol naar mensen toe en door zijn 

luistervaardigheid en discretie een goede gesprekspartner die 

100% te vertrouwen is. 

Bij Benoit blijft het niet enkel bij passief luisteren en vaststellen, 

hij is ook iemand die creatief naar oplossingen zoekt, die anderen 

om raad vraagt en niet vlug opgeeft. 

Hij heeft een aangeboren ‘savoir-vivre’ en optimistisch 

doorzettingsvermogen. 

 

 Benoit is een goede compagnon voor het volgende/ik kan rekenen op : 

 

Zie hierboven. 

 

 tips/advies voor zijn/haar loopbaan, geef ik graag het volgende mee:  

 

Benoit heeft veel creativiteit en handigheid.  Ik denk hierbij aan 

het inrichten van iets, het organiseren van een evenement, … 

Ik denk dan ook dat het goed zou zijn mocht hij een functie 

kunnen uitoefenen waarbij er veel sociaal contact is, waarbij hij 

mensen kan adviseren en waarbij hij dan zijn kennis over de 

producten die hij vertegenwoordigt kan omzetten in advies. 

Een andere functie is dan bijvoorbeeld in het 

coördineren/aansturen  van een groep (productie). 

 

 

 

 

 

Wat kan 

ik? 

Vaardigheden 

 



 
 

 

 Zeer 
sterk 

Sterk Gemiddeld Minder 
sterk 

Zwak  

Analysevermogen  X    

Administratieve taken    X  

Aandacht en concentratie   X   

Aanpassingsvermogen  X    

Acteren  X    

Besluitvaardigheid  X    

Bemiddelen X     

Budgetbeheer  X    

Bundelen en beknopt 
weergeven van informatie 

  X   

Coördinatievermogen  X    

Conflicten oplossen X     

Controleren   X   

Creativiteit  X    

Cijfervaardigheid    X  

Delegeren   X   

Empathie X     

Flexibiliteit X     

Fysiek uithoudingsvermogen  X    

Geheugen   X   

Handvaardigheid X     

In team kunnen werken X     

Improviseren X     

Initiatief nemen X     

Innoveren  X    

Zelfstandigheid X     

Leiding geven  X    

Leesvaardigheid    X  

Materiaalgevoel  X    

Mensgerichtheid  X    

Organiseren  X    

Overtuigen   X    

Omgaan met collega’s  X    

Omgaan met chefs  X    

Omgaan met ondergeschikten  X    

Onderwijzen  X    

Ordelijkheid  X    

Plannen  X    

Stiptheid   X   

Prioriteiten kunnen bepalen  X    

Redeneringsvermogen    X   

 

 

Wat kan 

ik? 

Vaardigheden 

 



 
 

 

 

 Zeer 
sterk 

Sterk Gemiddeld Minder 
sterk 

Zwak  

Ruimtelijk voorstellingsvermogen  X    

Sociale intelligentie X     

Stressbestendigheid X     

Spreekvaardigheid   X   

Schrijfvaardigheid   X   

Technische kennis  X    

Tempo   X    

Tijdsbeheer  X    

Taakgerichtheid   X   

Veiligheidsvoorschriften kennen en 
respecteren 

 X    

Verantwoordelijkheid nemen en 
dragen 

X     

 

  Technische kennis: welke zijn,  zijn sterktes?  

 

Wat kan ik? 

Vaardigheden 

 


