DE TWEE EN DE ACHT
Een (echt)paar van de Helper en de Leider
Bij dit (echt)paar draait het om de verleiding van de Twee en de macht van de Acht. De Helper gaat
naar anderen toe om ze te behagen. De Leider zet zich tegen anderen af om de waarheid te
onthullen. Beide typen willen in het leven van hun partner centraal staan. Deze houding is
karakteristiek voor hun ontmoeting bij punt of type Twee in het diagram. Beide typen willen
aandacht, maar de manier waarop ze die aandacht vragen is totaal verschillend. Om aan de
behoeften van anderen te voldoen, passen Tweeën hun eigen gevoelens aan de behoeften van
anderen aan. Achten staan erop dat hun eigen behoeften vervuld worden. Omdat Achten zich via
hun seksualiteit uitdrukken en Tweeën seksualiteit gelijkstellen met liefde, is het fysieke contact in
deze relatie belangrijk. Bij dit (echt)paar zullen de wensen van de Acht centraal staan. De wellustige
Acht wil zijn of haar doelen bereiken, en Tweeën voelen zich trots als ze deze wensen in vervulling
kunnen laten gaan.
Het meest voorkomende interactiepatroon van dit (echt)paar is de Twee die probeert de zachte
kanten van de Acht naar boven te halen, en de Acht die weigert hieraan toe te geven. Dit patroon
schept voor de Twee en de Acht een bepaalde aantrekkingskracht, die jarenlang kan voortduren.
Omdat de Helper zich graag op de behoeften van de ander richt, krijgen egocentrische Achten veel
aandacht. Als antwoord op deze onmisbare hulp van Tweeën, geven Leiders hun energiek
bescherming en krachtig leiderschap.
Als we de verbindingslijn in het diagram volgen, verschuiven Achten in veilige omstandigheden naar
de positie van de Twee. In deze positie komen de empathische kanten van de Acht naar voren. Het is
niet zo dat Achten in veilige omstandigheden veranderen in Tweeën, maar in deze positie geven ze
op een Acht-achtige manier uiting aan hun behoefte aan aandacht, een behoefte die zo
karakteristiek is voor de Twee. Ze doen dit door het leven van de Twee te controleren of door de
doelstellingen van de Twee op een solide wijze te steunen. Het zal minder vaak gebeuren dat Achten
de controle aan Tweeën overgeven, en dat ze hen de richting van de relatie laten bepalen.
Vanuit de positie bij punt of type Twee kunnen Achten ongelooflijk vrijgevig zijn. Ze tonen hun
genegenheid door te zorgen dat anderen aan hun trekken komen. Dit brengt de Helper in de voor
hem of haar onaangename positie van ontvanger. Zelfs als de steun van de Acht volkomen legitiem
is, dan nog kan de Twee vinden dat de Acht domineert. Als de Twee zelf zijn of haar behoeften kan
bevredigen en zich onafhankelijk voelt, is het minder erg dat de Acht dominant is. Maar als de Acht
de Twee bewust wil domineren, roept dit stress op bij de Twee. Hij of zij gaat dan vechten voor
vrijheid. Veel (echt)paren van de combinatie Twee en Acht zeggen dat openlijke vijandigheid ook
constructief kan zijn. Het draagt soms bij aan het versterken van de onderlinge band. Als alle kaarten
op tafel liggen, voelen Achten zich veiliger en worden Tweeën gedwongen voor zichzelf op te komen.
De openlijke vijandigheid kan ook tot een breuk leiden. Tweeën zoeken dan snel hun heil bij vrienden
of beginnen een relatie met iemand anders. Tweeën die zichzelf als onmisbaar voor de Acht
ervoeren, voelen zich nu door de Acht gebruikt. Ze hadden zich helemaal aan de Acht gegeven, maar
werden niet gewaardeerd. Nu willen ze revanche nemen. Een strijd tussen een woedende Twee en
een ex-partner van het type Acht kan tot een 'oorlog' escaleren. De ontmoeting van deze twee typen
in de positie van punt of type Acht in het diagram kan bij beiden een intense haatdragendheid
teweegbrengen.
In de positie van de Acht kunnen Tweeën destructieve manipulators worden. Omdat Helpers niet
gewend zijn directe confrontaties aan te gaan, zullen ze meer indirecte routes kiezen om persoonlijke
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invloed en sociale druk uit te oefenen. Tweeën willen hun eigen imago intact houden en daarom
wijzen ze de Acht als schuldige aan. Als hun trots beschadigd wordt of als ze openlijk worden
afgewezen zullen Tweeën hun moeilijkheden aan de grote klok hangen.
In een crisis voelen Achten zich meestal in hun emoties verraden door de manipulaties van de Twee.
Als reactie drukken ze hun zachtere emoties de kop in en worden ze in toenemende mate uitdagend
en agressief. De boodschap is: "Je bent niet eerlijk. Ik laat niet met me rotzooien."
De Twee en de Acht als collega's op het werk
Het sleutelwoord is vertrouwen. Als ze vertrouwen hebben in elkaars bedoelingen, kan dit koppel
bijna synchroon reageren. De Acht is op de werkplek 'het zware geschut' en de Twee is degene die
verbinding heeft met de andere personeelsleden. Met de Leider als uitvoerder en de Helper als
degene die concessies doet, kan dit koppel zowel goed als slecht functioneren. Als de Twee genoeg
aandacht krijgt en de Acht zich veilig genoeg voelt om zijn of haar controlebehoefte los te laten,
vormt dit koppel een goed bondgenootschap.
Een manager van het type Twee zal de steun van werknemers van het type Acht moeten winnen.
Werknemers van het type Acht houden van sterke leiding. Ze zijn kritisch ten aanzien van de
manager van het type Twee, die een populair imago nastreeft. Achten denken: "Is deze
leidinggevende echt eerlijk of werkt deze manager uit eigenbelang?" Vanuit hun rechtvaardige geest
beoordelen Achten de neiging van Helpers om alleen mensen die ze de moeite waard vinden van
dienst te zijn als oneerlijk.
Als werknemers van het type Acht eenmaal doorkrijgen dat ze onrechtvaardig behandeld zouden
kunnen worden, proberen ze de controle van de manager van het type Twee zo veel mogelijk te
ondermijnen. In de escalerende rebellie van de Acht zal de manager van het type Twee in het nadeel
zijn. Achten weten geen oplossingen die iemand een gezichtsverlies besparen. Omdat Achten zelf
weinig imago te verdedigen hebben, zijn ze heel meedogenloos voor typen die zich wel om hun
imago bekommeren. In deze situatie kan het helpen voor zowel het management als het personeel
duidelijke grenzen te stellen, en de afspraken schriftelijk vast te leggen. Zonder schriftelijke
afspraken kunnen werknemers van het type Acht zich bedreigd voelen en geen volledige
medewerking verlenen. "Waarom zou ik me helemaal inzetten ten gunste van het management?"
Achten denken: "Wellicht heeft de manager verborgen bedoelingen; laten we dit uittesten."
De manager van het type Acht zal door werknemers van het type Twee geliefd of gehaat worden. Als
ze geliefd worden, zullen Tweeën vanuit hun natuurlijke neiging om goedkeuring na te streven de
Acht loyaal ondersteunen. Werknemers van het type Twee doen er goed aan steeds uitvoerig verslag
uit te brengen van hun werkzaamheden. Als de informatie niet meteen boven tafel komt, kan de
manager van het type Acht denken dat er tegen hem of haar samengespannen wordt. De manager
van het type Acht doet er goed aan werknemers van het type Twee op ontdekkingstocht uit te
sturen. Dit geeft Helpers het gevoel onmisbaar te zijn, en de Acht kan de controle in handen houden.
Als dit koppel niet goed met elkaar overweg kan, zullen werknemers van het type Twee ervoor
zorgen dat de manager verstoken blijft van zinvolle contacten en informatie. De Tweeën zullen troost
weken bij een kleine, zelfgekozen kliek mensen.
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