
We nemen je mee in de 9 verschillende types vanuit het psychologische persoonlijkheidsmodel, het Enneagram.
Je zult jezelf herkennen in deze beschrijving of in een combinatie daarvan. Je zult ook mensen om je heen
herkennen. Effectief samenwerken begint bij het inzicht in de verschillen en daarna te beseffen wat jij er zelf mee
kan doen. Hieronder een overzicht van alle types, daarna zullen we je meenemen in de afzonderlijk kenmerken,
de valkuilen en wat je juist nu er mee kan doen.

Doet vanuit het hoofd
Feitelijk (5,6,7)

Doet vanuit het hart,
Intuïtief  (2,3,4)

1. Perfectionist 

2. Helper 

3. Presteerder

4. Individualist  5. Observeerder  

6. Loyalist  

7. Optimist  

8. Leider

9. Bemiddelaar 
Doet vanuit handelen, 

Pragmatisch (8,9,1)



Type 1: De Perfectionist

Herken je dit?
De perfectionist of hervormer is betrouwbaar, consciëntieus en begint de dag met het eindresultaat
voor ogen. Je werkt graag alleen. Je kunt wel samenwerken, als je maar weet wie waar
verantwoordelijk voor is. Fouten maken is lastig voor je en tolereer je ook niet makkelijk bij anderen.
Er bestaat weinig “grijs” in de manier waarop je naar zaken/mensen kijkt. Jouw motto: Weet wat de
regels zijn en zorg dat je ze beheerst/naleeft. Je geeft graag zelf het goede voorbeeld.

Jouw valkuilen
Eén van de karakteristieke conflicten van de perfectionist is “ik heb gelijk en jij niet” . Je kunt je
daarmee letterlijk in een kritische stellingname ingraven. Je kan kritiek naar jou zelf persoonlijk
opvatten en geloven dat het ook echt jouw fout is als dingen misgaan.

Wat vind je juist nu lastig
In crisistijd is het voor de type 1 manager lastig om de medewerker los te laten, hier speelt
vertrouwen, controle en veiligheid een belangrijke rol. Juist in een crisistijd val je terug op deze basis
principes en o wee als ze ontbreken.

Juist nu DOEN als je met een perfectionist te maken hebt
Ze hebben een duidelijk context nodig en willen weten waar ze aan moeten voldoen. Help ze hierbij
en baken hun taken en verantwoordelijkheden goed af.
Laat ze weten en zien dat fouten maken bij het leven hoort en dat je hierdoor je ontwikkelt en leert.
Kom je vaak in een strijd met de 1, zet jouw ideeën dan in het verlengde van zijn ideeën: “En zoals
ik het zie..” Help ze zien wat er is, in plaats van wat er niet is. Richt hun aandacht op wat goed is
gegaan in plaats van slecht.

Juist nu DOEN als je een perfectionist bent
Het toestaan van emoties als boosheid (die type 1 veelal opstapelt) zorgt er voor dat type 1 minder
streng wordt voor zichzelf en hun eigen emoties beter een plek kunnen gaan geven. Ga de emoties
niet uit de weg door gelijk te handelen, luister eerst eens naar je gevoel en beschrijf voor je zelf
welke emotie je voelt en waar deze vandaan komt. Je hoeft de emotie niet op te lossen, als je het
maar toelaat. Luister naar je team en vraag: wat kan ik nu voor JOU doen in plaats van te vertellen
wat jij zou doen. Zo volgt er automatisch meer ontspanning, wat type 1 een minder afstandelijke
leidinggevende maakt. Hierdoor ontstaat automatisch meer ruimte voor positieve plannen.



Type 2: De Helper

Herken je dit?
De helper is meer gericht op zijn medemens dan op zichzelf. Als anderen je nodig hebben voel je
ook trots. Je houdt van persoonlijk contact en vindt het fijn de waardering van de ander te kunnen
blijven voelen.

Jouw valkuilen
Je eigen behoeftes zijn minder zichtbaar en je hebt alle aandacht op de ander. De valkuil is dat de
ander dit als te veel controle kan gaan opvatten. De positief bedoelde aandacht kan zich dan negatief
ontwikkelen tot een 'smorende deken'. Pas op met ongevraagde adviezen, Je wekt de indruk het beter
te weten en je bent geneigd gedachten te lezen en zaken in te vullen voor de ander.

Wat vind je juist nu lastig
In crisistijd is het voor de type 2 manager lastig om de ander los te laten, omdat je het persoonlijk
contact zo mist. Je bent erg gevoelig voor afwijzing. Nee zeggen is lastig voor je maar kan juist
belangrijk zijn voor het kiezen van de juiste doelen.

Juist nu DOEN als je met een helper te maken hebt
Waardeer de 2 in wat hij voor je doet en geef duidelijk je grens aan. Als hij ergens mee zit, laat hem 
dan zijn verhaal doen en stel verhelderende vragen. Daarna kan hij pas luisteren. Laat hem kijken 
naar zijn behoeften en help hém, vooral in het stellen van grenzen, geef duidelijk aan wat hij wel en 
juist niet hoeft te doen. Op die manier heb je vooral plezier van de sociale, warme en behulpzame 2.

Juist nu DOEN als je een helper bent
in crisis situaties speelt authenticiteit een belangrijke rol. Het is als type 2 leider dus belangrijk je af 
te vragen wat je mensen van je nodig hebben, los van het feit of je mensen je mogen. Blijf er op 
letten dat je je niet afgewezen voelt. Weet wat je werkelijk waard bent voor anderen.
Let er op dat je in deze tijden van stress niet doorschiet naar de daadkracht met een te frontale 
benadering. Pas op dat je juist nu nog hulpvaardiger gaat worden, vraag je eerst af wat je mensen nu 
van jou nodig hebben. Ga niet langer en harder werken en verwacht dit ook niet van je mensen. 
Hierdoor kun je het zelfvertrouwen van medewerkers ondermijnen en hun confronteren met een 
(onterecht) gebrek aan verantwoordelijkheid. Beleg de verantwoordelijkheid daar waar die hoort.



We worden niet altijd wijzer door meer te 
denken.
Wanneer je de geest ontspant gaat die open:
Opeens een nieuw, prachtig idee!!!
Vertrouw op die wijsheid,
Laat je hardwerkende geest een poosje 
ontspannen.

Kijk wat is en Kijk wat er dan gebeurt



Type 3: De Presteerder

Herken je dit?
De presteerder, of succesvolle werker, heeft een positieve uitstraling en zijn toewijding aan resultaten
werkt aanstekelijk. Je wekt makkelijk vertrouwen bij anderen.
Je bent gericht op succes, maar ook op imago. De invloed van de buitenwereld speelt zeker een rol.

Jouw valkuilen
Presteerders kunnen behoorlijk werkverslaafd zijn in tijden van crisis. Ze willen de crisis oplossen
door nog harder te gaan werken. De valkuil bij de type 3 leidinggevende is dat ze dat extra hard
werken ook van hun mensen eisen.

Wat vind je juist nu lastig
Juist als het werk stil valt, ervaart de presteerder veel stress. De traagheid die optreedt past niet zo
goed bij type 3, de enthousiasmerende leider. Strategie en details uitwerken is niet je sterkste kant
maar van wezenlijk belang in crisistijd.

Juist nu DOEN als je met een presteerder te maken hebt
Doelen zijn voor type 3 een belangrijke voorwaarde. Welke veranderingen spelen er nu die 
uitmonden in nieuwe doelen en is het team bereid zich hieraan te verbinden?  Welke rol speelt type 
3 in het team, hoe is het met de (zelf)reflectie? Stimuleer de kracht van deze tijd, om weer op te 
laden en door te pakken na de crisis. Belangrijke vragen in deze fase zijn; waar wil het team nu 
heen; welke doelen en resultaten gaan jullie opnieuw met elkaar vaststellen; en waar zegt iedereen 
nu ja tegen? De presteerders voelen zich pas gewaardeerd als ze succesvol zijn. Hebben ze een doel 
bijna bereikt, dan is er al weer een nieuw doel. Spreek je waardering uit voor wat ze doen.

Juist nu DOEN als je een Presteerder bent
Het voordeel van het toelaten van de vertraging is een belangrijke ontwikkeling voor dit type 3 
leidinggevende. Hierdoor komt type 3 meer in zijn gevoel en gaat zich ook sensitiever opstellen. 
Maskers die ze soms gebruiken om mee te kunnen bewegen met anderen vallen af en authentiek 
gedrag komt meer naar boven. Vanuit hun directieve leiderschap worden ze meer teamwerkers en 
zetten ze zichzelf minder op de voorgrond. Als je hierbij steeds meer op je intuïtie vertrouwt word je 
door je mensen ook authentieker en als een waardevoller leider ervaren. Dan gaan je mensen je 
enthousiasme weer meer waarderen en met je mee.



Type 4: De Individualist

Herken je dit?
De Individualist heeft een persoonlijke visie, is gepassioneerd en impulsief. In hun
voorstellingsvermogen weten ze precies hoe alles eruit moet zien. Ze werken dan ook hard om dit
voor elkaar te krijgen. Dit type is vaak artistiek en creatief. Je voelt goed aan wat mensen nodig
hebben.

Jouw valkuilen
Je kunt hard zijn voor anderen in je aanmoediging vooral voor je idealen te gaan. Mensen zonder
idealen begrijp je niet. “Onechte” mensen stoot je af en vind je oppervlakkig. Je vindt er er dus snel
wat van. Je kunt van kleine dingen best een “drama” maken, maar het gevoel er onder is echt en niet
gespeeld.

Wat vind je juist nu lastig
In crisistijd kun je jezelf te veel gaan wegcijferen. Je gaat jezelf dan ook te veel met andere
vergelijken, waarbij je vooral kijkt naar wat er nu niet is. Blijf je eigen inbreng op de juiste waarde
schatten.

Juist nu DOEN als je met een Individualist te maken hebt
Kwaliteit is belangrijker voor de individualist dan resultaat en winst. Inzicht en intuïtie zijn 
belangrijke kernkwaliteiten van type 4 en als ze deze kwijt kunnen in hun werk bloeien ze helemaal 
op. Help dit type met zelfreflectie zodat zij hun positieve kanten beter gaan zien, dit leidt dit tot meer 
zelfdiscipline en structuur. Spreek ze aan op hun verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen. 
Weet dat dit type geen drama speelt of zich aanstelt. Het zijn oprechte gevoelens en zij voelen zich 
echt zo. Verdriet, teleurstelling en pijn, ze voelen het zo en misschien meer dan jij zelf.

Juist nu DOEN als je een Individualist bent 
De stijl van leidinggeven van type 4 is met flair en op een aparte manier, met een sterke persoonlijke 
visie (wat over kan komen als controle). Voor medewerkers is het samenwerken met type 4 als leider 
wel eens lastig. Meestal is er geen sprake van een gelijkmatige stemming, eerder regelmatige pieken 
en dalen. Hierdoor wordt type 4 soms als onbetrouwbaar of arrogant ervaren, wat leidt tot 
samenwerkingsproblemen. Anderzijds voel jij als geen ander wat de ander nodig heeft. Jij zorgt voor 
verbinding en laat medewerkers ook aangeven hoe een ieder, vanuit zijn eigen waarde een positieve 
bijdrage kan leveren aan de groepsdynamiek.  Jij kan de onderstroom voelen en bespreekbaar maken. 
De oprechtheid naar elkaar om als team de klus te gaan klaren wordt uitgesproken en gedeeld. Jij 
raakt anderen met jouw verhaal. 



Het is vaak heerlijk
Rusten in het gras
Dat je ergens over
Hebt laten groeien

Cees Buddingh



Type 5: De Observeerder

Herken je dit?
Type 5, ook wel de analyticus of onderzoeker genoemd, is over het algemeen een rustig, meer teruggetrokken
type, dat graag alleen werkt of met een klein clubje ingewijden. Leiding geven vind je best lastig,
communicatie met anderen gaat niet altijd vanzelf. Je gebruikt kennis/weten als middel om zelfvertrouwen op
te bouwen.

Jouw valkuilen
Gevoelens die je hebt zitten vaak verstopt in je gedachten, hierdoor word je wel eens gebrek aan empathie
verweten. Je wil je graag verdiepen en dat kost tijd. Tijd die je niet altijd gegeven wordt.

Wat vind je juist nu lastig
Je kunt niet alles in deze situatie controleren en de snelheid waarmee grote hoeveelheden informatie op je
afkomt is lastig te behappen. Je kunt niet van alles wat weten en moet soms sneller schakelen dan je zou
willen.

Juist nu DOEN als je met een observeerder te maken hebt
Observeerders zijn gericht op intellectuele informatie, zoals modellen en analyses en kunnen complexe 
informatie aan. Ze zijn meer reactief en afwachtend en kunnen moeilijk toegankelijk overkomen. Dat betekent 
niet dat ze geen behoefte hebben aan contact. Ga het gesprek met ze aan vanuit kalmte en sluit aan bij 
de interesses en kennis die ze hebben. Vraag wanneer het uitkomt het gesprek aan te gaan. Zet hem niet voor 
het blok en dring je niet op. Dan verlies je de 5 en bereik je vaak het tegenovergestelde. Laat hem ook 
als eerste vertellen, zodat hij jouw verhaal niet eerst hoeft te systematiseren en inpassen in de kennis die hij al 
heeft. Maak duidelijke afspraken en vraag hoe dingen voor hem zijn. Geef de observeerder de tijd om de 
hoeveelheid informatie te verwerken na een online meeting. Vraag daarna bewust naar zijn mening, 
samenvatting en gedachtes over zijn gevoel in een volgend 1 op 1 gesprek.

Juist nu DOEN als je een observeerder bent
In crisistijd wordt type 5 cynischer en ongeduldiger naar zijn team toe. Door de hoeveelheid nieuwe informatie 
die op je af komt neemt de innerlijke spanning toe. Om dit te doorbreken is het belangrijk om even pas op de 
plaats te maken, vanuit rust, zonder je zelf helemaal af te zonderen van je team. Een belangrijk ontwikkelpunt 
voor type 5 is echt te luisteren zonder dat het hoofd afdwaalt. Ook door het zich bewust te zijn van het delen 
van informatie (zeker daar waar medewerkers thuis aan het werk zijn), wordt de betrokkenheid van de 
medewerkers beter. Het op afstand met elkaar samenwerken past eigenlijk heel goed bij dit type, maar neem 
wel het voortouw en wacht niet af. Deel je kennis en deel hoe jij met deze periode omgaat.



Type 6: De Loyalist

Herken je dit?
De loyalist is een teamwerker en beschermer puur sang. Ze werken graag samen met anderen en hun
zekerheid halen ze veelal bij anderen. Dit type stelt veel vragen en wil graag weten hoe en waarom
beslissingen worden genomen. Je zou soms willen dat alles bij het oude bleef en je beschermt
anderen graag voor onaangename verassingen.

Jouw valkuilen
Controle, vanuit het willen begrijpen/weten speelt een belangrijke rol in het leven van de loyalist.
Door hun vragen en twijfels kunnen ze soms als spelbrekers worden ervaren. Veranderingen vindt je
meestal niet zo prettig en onverwachte gebeurtenissen kunnen leiden tot een bepaalde mate van
angst en het ondermijnt je zelfvertrouwen. Hierdoor vertoon je meer projectiegedrag: zaken die fout
gaan leg je bij anderen neer.

Wat vind je juist nu lastig
De loyalist vindt het in crisistijd lastig dat hij bijna geen contact kan krijgen met mensen. Je hebt die
spiegel en die interactie nodig. Daarnaast kan je niet iedereen beschermen. Ondernemen zonder de
juiste steun is lastig voor je en zorgt voor besluiteloosheid.

Juist nu DOEN als je met een loyalist te maken hebt
Bij toename van stress gaan loyalisten zich gedragen zoals anderen van ze verwachten, ze meten
zich een façade aan. Spreek met de loyalist, bij online gesprekken, altijd af met camerabeelden zodat
je ook feedback kan geven op wat je ziet. Breek als het ware hun façade af waardoor ze meer open
worden en meer humor /lucht kunnen toelaten. Realiseer je dat de loyalist meer vragen stelt dan
anderen en bereid je dus voor op extra uitleg, dan creëer je vertrouwen en krijg je ze mee.

Juist nu DOEN als je een Loyalist bent
Het opstellen van vaste schema’s en gezamenlijke (online) overlegtijden geeft het thuiswerkende 
team handvatten. Zo draagt type 6 optimaal bij aan meer duidelijkheid en structuur voor hun 
medewerkers in crisistijd. Jij zorgt voor samenhang in het team  en je bent kritisch op waar het anders 
kan. Dat schept duidelijkheid en tegelijkertijd weet men dat zij op jou terug kunnen vallen.
Door open vragen te blijven stellen maak je de ander bewuster. Leg uit dat je vragen stelt om te 
begrijpen, niet om te controleren. Zo zorg je voor meer moed bij jezelf en je team en laat je zien dat 
jij diegene bent die zekerheid kan bieden.



Stretch je veranderspieren. Sleutel aan je ochtend.

Hardlopen, gezonder leven, meer genieten: als je wilt
veranderen, pas nieuwe gewoonten dan tijdens je
ochtendroutine in. Wetenschappers van de universiteit van
Nice Sophia Antipolis ontdekten dat nieuwe gewoonten beter
beklijven als je ze in de ochtend uitvoert. 's Ochtends zouden
we meer van het stresshormoon cortisol aanmaken, waardoor
nieuw gedrag beter inslijt.
Als jij bepaalt hoe jij de ochtend goed begint voel je je de hele
dag beter.

Bron Health Psychology



Type 7: De Optimist

Herken je dit?
Dit type heeft veel ideeën, is innovatief en neemt mensen graag mee in de talrijke opties die ze als
kansen zien. Het is voor jou lastig voor te stellen dat er mensen zij die er anders naar kijken. Je kunt
goed improviseren en je scant als het ware je omgeving.

Jouw valkuilen
Je gaat voor anderen te snel en dat maakt je ongrijpbaar. Zeker in een crisistijd denk je dat harder
werken de oplossing is en wordt je dwingender naar anderen. Je kunt snel afgeleid zijn door wat je
allemaal ziet en hoort.

Wat vind je juist nu lastig
In tijden van crisis is het voor type 7 lastiger om de vertraging, het stilvallen van processen, als
waardevol te kunnen zien. Je gaat nog harder werken en zet je zelf onder druk. Wat je echt niet wil is
verveling want dan slaan de negatieve gevoelens toe. Het laatste dat je wil is dat mensen je
depressief/te emotioneel gaan vinden.

Juist nu DOEN als je met een optimist te maken hebt
Kijk met de optimist naar de lange termijn. Ze zijn snel verveeld, stimuleer ze met activiteiten maar
blijf wel de lange termijn benadrukken. Geef ze bewust de aandacht en het applaus en blijf ze
betrekken door ze uit te dagen, niet door ze te straffen voor het feit dat ze afgeleid zijn. Ze zijn
namelijk vaak al bezig met wat ze er na de meeting mee kunnen gaan doen. Als type 7 dwangmatiger
wordt in zijn acties realiseer je dan dat de stress hem te veel is geworden. Geef hem dan de ruimte om
een grap te vertellen in de online meeting

Juist nu DOEN als je een optimist bent
Geduld en discipline, dat zijn de toverwoorden. Neem even wat afstand, net als een schilder en 
bekijk het witte doek en het werk wat je al gedaan hebt van een afstand. Blijf wel realistisch, in 
zware crisistijden zal je ook mee moeten bewegen met je medewerkers, ga niet te veel rationaliseren. 
Laat ook je eigen onzekerheden en angsten toe en toon ze aan je team en luister naar die emoties in 
je team. In online teamvergaderingen is het “praatje pot” des te belangrijker om het gevoel er samen 
door heen te komen vast te kunnen houden.



Type 8: De leider

Herken je dit?
De acht komt sterk over, komt duidelijk binnen, straalt zelfvertrouwen uit en neemt gemakkelijk de
leiding. Je wil graag controle houden door middel van confrontatie en provocatie. Je houdt van kort
en krachtig. Je bent een strateeg, gericht op toekomstige mogelijkheden. Je houdt niet van onrecht en
en als je dat merkt treed je krachtig op.

Jouw valkuilen
Door je houding en kracht kan je intimideren, dominant zijn of bot overkomen. Veel mensen
schrikken daarvan en trekken zich terug, vermijden je en kunnen zelfs bang zijn. Die dominante kant
zie je zelf niet zo. Je vermijdt kwetsbaarheid en zwakte, maar onder dat pantser ben je heel
gevoelig: het doet je wat als mensen niet loyaal zijn.

Wat vind je juist nu lastig
Zeker in tijden van crisis kan type 8 zich meer gaan isoleren, ze denken dan dat ze de controle
verliezen en alles uit elkaar valt. Zwakheid/twijfels te laten zien ervaar je als ondermijning van je
kracht.

Juist nu DOEN als je met een leider te maken hebt
Open en eerlijk communiceren is heel belangrijk voor de acht. Door open aan te geven wat je vindt, 
ziet hij dat je te vertrouwen bent. Let wel op dat je dit niet aanvallend doet, want dat krijg je een 
conflict die je bijna altijd zal verliezen. De acht is als een boom, hij staat stevig, je blaast hem niet 
omver, je kunt erbij schuilen en als hij je binnen laat, staat hij er voor jou.

Juist nu DOEN als je een leider bent
Denk niet alleen in groepen maar ook aan de individu. Stel je meer open en je krijgt er vertrouwen 
voor terug. Vertel een persoonlijk verhaal. Jij kan de kapitein op het schip zijn, de rots in de branding 
juist nu, mits je bemanning maar wel achter je blijft staan. Word niet boos om onbelangrijke fouten 
en ga je niet te veel bemoeien met je team. Let erop dat geen nieuws is goed nieuws in crisistijd niet 
werkt. Delegeren is niet je grootste kwaliteit, dit lukt beter als je vanuit compassie voor jezelf ook de 
kwetsbaarheid van anderen kunt zien. Dan lukt het je beter om los te laten.



Optimisme is de vaardigheid
om te focussen op 
waar je heen gaat,
Niet waar je vandaan komt.

Simon Sinek



Type 9: De Bemiddelaar

Herken je dit?
Je bent een echte vredestichter. Kalm en rustig, met jou krijg je bijna nooit ruzie. Je valt niet meteen
op. Je houdt je op de achtergrond en bekijkt keuzes van alle kanten. Je kan je goed inleven in
anderen en ziet wat zij willen. Consensus is belangrijk voor je.

Jouw valkuilen
De valkuil voor type 9 is dat ze de echte problemen niet altijd zien en voornamelijk op het proces
zijn gericht. Ze kunnen soms te veel in het midden laten en dit kan leiden tot onduidelijkheid in het
team. Het vermijden van conflicten is zo’n belangrijke drijfveer dat je het lastig vindt om opdrachten
specifiek te maken.

Wat vind je juist nu lastig
Type 9 is vooral gericht op de lange termijn en in crisistijd kun je hier last van hebben. Het nemen
van beslissingen is niet je sterkste kant, je wacht liever af tot zaken zich vanzelf hebben opgelost.
Je kunt door dat afwachten wat lui worden en je voelt je dan ook een beetje het slachtoffer van de
situatie.

Juist nu DOEN als je met een bemiddelaar te maken hebt
Je kunt hem helpen door meer je eigen gang te gaan, zodat hij zich ook op zichzelf kan richten. Ga
op momenten 1 op 1 met hem in gesprek en herinner hem aan zíjn prioriteiten. Voel je boosheid bij
de bemiddelaar, bespreek dit dan. Vaak houdt hij dit voor zich, des te belangrijker het te duiden als
hij het laat merken. Laat hem voelen dat hij geliefd is om wie hij is. Zie hoe verdraagzaam, intuïtief,
diplomatiek en rustgevend hij is. Geniet van zijn zorgzaamheid en geef hem dit ook terug.

Juist nu DOEN als je een bemiddelaar bent
Type 9 betrekt de teamleden eigenlijk altijd in het nemen van beslissingen, als er directiviteit wordt 
verwacht kan dit tot stress leiden. Echter, je kan deze stress ombuigen. In eerste instantie voel je 
frustratie en wantrouwen. Maar dit “weksignaal” kan je positief ombuigen door meer op je intuïtie te 
vertrouwen en hieraan kracht te ontlenen. Dan is er geen angst meer voor conflicten en zonder eigen 
belang kun je zeggen wat je wil. De helikopter view, die type 9 van nature gebruikt, wordt dan 
optimaal ingezet. Het overzicht is belangrijk en vanuit de hoeveelheid aan informatie die op hen af 
komt, zetten ze hun daadkracht in. In crisistijd komt de persoonlijke ontwikkeling van type 9 in een 
stroomversnelling. Als ze dit vast weten te houden stijgt hun eigenwaarde en worden ze een krachtige 
leider.


