
 

Samenvattingen van de beoordelingen van mijn netwerk 

Vaardigheden en capaciteiten  

Lynn Vanbesien: 

Als echtgenote apprecieer ik Benoit Dorné  omwille van: 

Hij is lief, integer en oprecht. Tevens is hij een goede huisvader en een  prachtige papa voor 

zijn kinderen. Hij neemt zijn verantwoordelijkheden op in het gezin. 

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

Hij helpt veel in het huishouden. Zonder dat we echt afspreken, zijn de taken goed en 

evenwichtig verdeeld. 

 

Als tip/advies voor zijn loopbaan, geef ik graag het volgende mee: 

Meer zelfzeker zijn en geloven in jezelf en je kwaliteiten. 

 

Bart Maes: 

Als mens en ex werkgever apprecieer ik Benoit Dorné omwille van: 

Eerlijkheid – loyaal – empatisch - harde werker  

 

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

volgende:  

Hulp op de juiste momenten - luisterend oor - goed advies 

 

Als tip/advies voor zijn loopbaan, geef ik graag het volgende mee:  

Een gevarieerde job zal een must zijn om gemotiveerd te blijven. Verantwoordelijkheid krijgen 

zal zijn zelfvertrouwen enkel ten goede komen. Een job waarin hij zijn talenten als inzicht en 

controle kan gebruiken lijken mij heel belangrijk om andere werknemers ook beter te laten 

werken. 

 

Koen Hillewaere:  

Als mens apprecieer ik Benoit Dorné omwille van: 

Eerlijkheid – vertrouwelijk – goedhartig – spontaan – hulpvaardig 

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

Aan Benoit mag ik gewoon alles vragen.  Niets is hem teveel. Benoit neemt zijn 

verantwoordelijkheid, is mondig, zelfstandig en kan goed met mensen omgaan.  Administratie 

is waarschijnlijk niet echt zijn ding. Hij kan echter goed organiseren, neemt initiatief, is creatief 

en zoekt altijd naar de beste oplossingen bij problemen. 

 

Als tip/advies voor zijn loopbaan, geef ik graag het volgende mee:  

Benoit, je positieve ingesteld zal je zeker helpen in het vinden van de geschikte job voor jou.   
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 Patrick Meersseman:  

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 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). 

 

Yassin Mouissat:  

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

Zijn emotionele intelligentie en zijn betrouwbaarheid als mens maar vooral zijn praktisch en 

analytisch denkvermogen. Benoit is een zeer gedreven persoon die bijzonder snel  en goed 

situaties kan inschatten en die steeds probleemoplossend denkt. Hij heeft ook een heel scherp 

observatievermogen waardoor hij details ziet die een doorsnee mens niet altijd waarneemt.   

 

Bovendien is hij een heel aangename persoon die snel wordt geapprecieerd in verschillende 

omgevingen. Door het voortouw te nemen en gemakkelijk te communiceren in bepaalde 

situaties ontpopt hij zich onbewust tot een charismatische leider. 

 

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

- Organiseren van een reis, uitstap 

- Iets in elkaar knutselen, allerlei herstellingen uitvoeren  

- Iets of iemand aanprijzen (overtuigingskracht) 

- Bemiddelen, probleemoplossend optreden 

- Oog voor detail en een betrouwbaar geheugen  

 

Als tip/advies voor zijn loopbaan, geef ik graag het volgende mee:  

- Neem niet teveel hooi op je vork, alles op zijn tijd 

- Pikt alle mogelijke opleidingen mee die je kunt volgen in je loopbaan. 
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Duid bij iedere vaardigheid/capaciteit aan hoe Benoît inschat. 

Hoger dan de helft Zeer 
sterk 

Sterk Gemiddeld Minder 
sterk 

Zwak 

Analysevermogen 1/5 4/5    

Administratieve taken  2/5 2/5 1/5  

Aandacht en concentratie 1/5 1/5 3/5   

Aanpassingsvermogen  5/5    

Acteren 1/5 1/5 2/5 1/5  

Besluitvaardigheid 1/5 3/5 1/5   

Bemiddelen 3/5 1/5 1/5   

Budgetbeheer  5/5    

Bundelen en beknopt weergeven van 
informatie 

 2/5 3/5   

Coördinatievermogen 1/5 4/5    

Conflicten oplossen 3/5 2/5    

Controleren 3/5 2/5 1/5   

Creativiteit 3/5 1/5    

Cijfervaardigheid 1/5 1/5 2/5 1/5  

Delegeren 1/5 3/5 1/5   

Empathie 3/5 2/5    

Flexibiliteit 3/5 2/5    

Fysiek uithoudingsvermogen  1/5 3/5 1/5  

Geheugen 1/5 3/5 1/5   

Handvaardigheid 3/5 3/5    

In team kunnen werken 4/5 1/5    

Improviseren 2/5 2/5 1/5   

Initiatief nemen 2/5 2/5    

Innoveren  5/5    

Zelfstandigheid 4/5 1/5    

Leiding geven 1/5 4/5    

Leesvaardigheid  2/5 1/5 2/5  

Materiaalgevoel  4/5 1/5   

Mensgerichtheid 2/5 3/5    
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Organiseren 2/5 3/5    

Overtuigen  2/5 2/5 1/5   

Omgaan met collega’s 3/5 2/5    

Omgaan met chefs  3/5 2/5   

Omgaan met ondergeschikten 2/5 3/5    

Onderwijzen  5/5    

Ordelijkheid  3/5 2/5   

Plannen 1/5 3/5 1/5   

Stiptheid 2/5 1/5 2/5   

Prioriteiten kunnen bepalen 1/5 3/5 1/5   

Redeneringsvermogen  2/5 1/5 2/5   

  Ruimtelijk voorstellingsvermogen  3/5 2/5   

  Sociale intelligentie 5/5     

  Stressbestendigheid 1/5 3/5 1/5   

  Spreekvaardigheid  3/5 2/5   

  Schrijfvaardigheid   4/5   

  Technische kennis  5/5    

  Tempo  1/5 3/5    

  Tijdsbeheer 1/5 2/5 2/5   

  Taakgerichtheid 2/5  3/5   

  Veiligheidsvoorschriften kennen en 
respecteren 

3/5 2/5    

  Verantwoordelijkheid nemen en dragen 3/5 2/5    
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