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Programma

• Leiderschapsrollen

• Intervisie

presentatie
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denkers dromers

doeners delers

realisatie visualisatie

hoofd

handen

Enneagram

positieve eigenschappen:
- vriendelijk, geduldig, ruimdenkend, 
diplomatiek en empathisch 

negatieve eigenschappen:
- passief, vergeetachtig, koppig, bezeten 
en sub-assertief 

9 de Bemiddelaar (of Vredestichter): 
ontvankelijk, goedaardig en 
ondersteunend

zelfverzekerd, ijverig, gedreven, 
energiek en praktisch 

dominant, onvoorspelbaar, 
defensief en paranoïde 
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1 de Perfectionist: realistisch, 
consciëntieus en principieel

Zijn gedreven om een correct 
leven te leiden; willen 
zichzelf en de wereld graag
verbeteren. Zien boosheid als 
karakterfout en bedwingen 
het daarom. Leven 
nauwkeurig volgens normen 
en proberen de wereld te 
verbeteren.

positieve eigenschappen:
eerlijk, betrouwbaar, ordelijk, 
idealistisch, productief en 
gedisciplineerd

negatieve eigenschappen:
oordelend, inflexibel, kritisch, 
jaloers en dominant

In relaties loyaal, toegewijd en consciëntieus, maar ook hoge 
verwachtingen, twistziek, pietluttig en star.

2 de Gever (of Helper): warm, 
betrokken, verzorgend en gevoelig voor 
de behoeftes van anderen

Vinden het belangrijk om geliefd 
te zijn en gewaardeerd te worden. 
Geven graag uiting
aan positieve gevoelens ten 
opzichte van anderen.
Geïnteresseerd in mensen en het 
verzorgen. Willen graag warm en 
vriendelijk overkomen.

positieve eigenschappen:
zorgzaam, genereus, 
enthousiast en ontvankelijk

negatieve eigenschappen:
manipulatief, indirect, bezitterig en 
hysterisch

In relaties attent, waarderend, speels en koesterend, maar ook 
dominant, behoeftig, manipulerend en onoprecht.

3 de Succesvolle werker (of Presteerder): 
energiek, optimistisch, zelfverzekerd en 
doelgericht

Hebben een sterke behoefte om 
productief te zijn, successen te 
behalen en mislukkingen
te vermijden.
Worden graag in een goed daglicht 
gezien, in overeenstemming met 
maatschappelijk bepaalde normen.

positieve eigenschappen:
zelfverzekerd, ijverig, gedreven, 
energiek en praktisch

negatieve eigenschappen:
narcistisch, pretentieus, ijdel, 
oppervlakkig en prestatiegericht

In relaties gevend, waarderend, accepterend en betrouwbaar, maar ook 
verdiept in werk, defensief, ongeduldig en dominant.
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4 de Romanticus (of Individualist): 
gevoelig, warm en scherpzinnig

Hebben een sterke behoefte om 
met hun gevoelens in contact te 
komen en om begrepen
te worden, om te zoeken naar de 
zin van het leven en geen 
doorsnee-mens te zijn.
Hebben sterke behoefte om zich te 
uiten en willen graag origineel 
overkomen.

positieve eigenschappen:
warm, creatief, expressief, 
verfijnd en anderen tot steun

negatieve eigenschappen:
depressief, verlegen, moralistisch, 
koppig en teruggetrokken

In relaties empathisch, zachtaardig, gepassioneerd en zich snel bindend, 
maar ook in zichzelf verdiept, jaloers, emotioneel, humeurig, intolerant 
en snel afgewezen.

5 de Waarnemer (of Observeerder): 
introvert, leergierig, analytisch en 
inzichtelijk

Hebben een sterke behoefte om 
alles te weten en te begrijpen, 
onafhankelijk te zijn en te
voorkomen dat ze een gek figuur 
slaan.
Vertrouwen op hun eigen bronnen 
en zoeken veiligheid in kennis.

positieve eigenschappen:
analytisch, volhardend, 
objectief, gevoelig en 
scherpzinnig

negatieve eigenschappen:
afstandelijk, onder-assertief, 
negatief, koppig en intellectueel-
arrogant

In relaties vriendelijk, opmerkzaam, ruimdenkend, onafhankelijk en 
betrouwbaar, ook teruggetrokken, negatief, achterdochtig en twistziek.

6 de Loyalist: verantwoordelijk, 
betwijfelend, betrouwbaar en loyaal

Hebben een sterke behoefte aan 
veiligheid. Zoeken goedkeuring en 
proberen met hun
angst om te gaan.
Beschermen zich tegen 
angstgevoelens door achter 
bepaalde autoriteiten aan te lopen, 
of zich er juist tegen te verzetten.

positieve eigenschappen:
loyaal, zorgzaam, medelevend 
en verantwoordelijk

negatieve eigenschappen:
dominant, onvoorspelbaar, 
defensief en paranoïde.

In relaties warm, speels, open, aanmoedigend en eerlijk, maar ook 
wantrouwig, inflexibel en sarcastisch. Trekken zich gemakkelijk terug.
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7 de Levensgenieter (of Avonturier): 
energiek, levendig en optimistisch

Hebben een sterke behoefte om 
gelukkig te zijn en leuke 
activiteiten te organiseren.
Proberen pijn en lijden te 
vermijden.
Willen hun steentje bijdragen aan 
de wereld. Mijden onplezierige 
emoties, waaronder
angstgevoelens.

positieve eigenschappen:
spontaan, fantasierijk, productief, 
charmant, snel en nieuwsgierig

negatieve eigenschappen:
- impulsief, narcistisch, 
ongeconcentreerd, 
ongedisciplineerd en manisch

In relaties lichthartig, vrijgevig, hartelijk, amusant en zorgzaam, maar 
ook narcistisch, eigenwijs, defensief en verward. Lastig om te binden.

8 de Baas (of Leider): direct, 
onafhankelijk, zelfverzekerd en 
beschermend

Hebben een sterke behoefte om 
zelfstandig en sterk te zijn en om 
gevoelens van
zwakheid en afhankelijkheid te 
vermijden. Hebben een krachtige 
uitstraling en zijn niet
bang om hun boosheid te uiten.

positieve eigenschappen:
direct, gezaghebbend, 
beschermend, energiek, loyaal 
en vol zelfvertrouwen

negatieve eigenschappen:
dominant, opstandig, 
ongevoelig, egocentrisch, 
sceptisch en agressief

In relaties loyaal, zorgzaam, oprecht, toegewijd en vrijgevig, maar ook 
veeleisend, arrogant, strijdlustig, bezitterig en onbuigzaam, veel kritiek.

9 de Bemiddelaar (of Vredestichter): 
ontvankelijk, goedaardig en 
ondersteunend

Hebben een sterke behoefte om de 
vrede te bewaren, op te gaan in 
anderen en conflicten te 
vermijden. Nemen eigenschappen 
van anderen over en kunnen 
daarmee zeer verschillende 
verschijningsvormen hebben.
Zijn meegaand en zich vaak niet 
bewust van hun boosheid.

positieve eigenschappen:
vriendelijk, geduldig, 
ruimdenkend, diplomatiek 
en empathisch

negatieve eigenschappen:
passief, vergeetachtig, koppig, 
bezeten en sub-assertief

In relaties vriendelijk, teder, steunend en loyaal, maar ook passief-
agressief, veel te meegaand, koppig en defensief.
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ENTJ ESTJ

INTJ ISTJ

ENTP INTP ISTP ESTP

INFJ ISFJ

ENFJ ESFJ

ENFP INFP ISFP ESFP

thinking
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MBTI

• persoonlijke voorkeuren

• daaraan gekoppelde kwaliteiten

• die zich vertalen in bepaald gedrag

• in de interactie met anderen

MBTI

‘Macro-indeling’:

• Kunstenaars

• Bekommeraars

• Idealisten

• Rationalisten
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Kunstenaars
• Aanpassend
• Artistiek
• Atletisch
• Moeiteloos handelend
• Werkbare compromissen
• Bewust van realiteit
• Onbevooroordeeld
• Niet theoretisch
• Tolerant
• Overtuigend
• Levensgenietend
• Info uit eerste hand.

SP

Bekommeraars
• Conservatief
• Stabiel
• Consistent
• Geroutineerd
• Gevoelig
• Feitelijk
• Geduldig
• Afhankelijk
• Hardwerkend
• Detaillistisch
• Nauwkeurig
• Volhardend
• Grondig.

SJ

Idealisten
• Humaan

• Sympathiek

• Enthousiast

• Intuïtief

• Inzichtelijk

• Creatief.

NF
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Rationalisten
• Analytisch
• Systematisch
• Abstract
• Theoretisch
• Intellectueel
• Complex
• Inventief
• Efficiënt
• Onafhankelijk
• Logisch
• Nieuwsgierig
• Wetenschappelijk.

NT

MBTI

• Herken je je eigen 
profiel (checklist)?

• Drie belangrijkste 
inzichten vanuit de 
MBTI-test.
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Paper 
inleveren over 

14 dagen!
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