3-9
De typen Drie en Negen kunnen allebei doelgericht en hardwerkend zijn, hun gevoelens en
behoeften onderdrukken, conflicten vermijden en zich aanpassen aan de ander. Het verschil is dat de
Drie doelgericht, effectief en actief blijft, terwijl de Negen bij disharmonie of eisen van de omgeving
zijn eigen doel en effectiviteit ondergeschikt maakt.
1. Wat is meer herkenbaar voor je?
• 3· Ik heb een eigen beeld van het doel en wil graag dat anderen daarin meegaan.
• 9· Ik ga voor consensus en pas eventueel het doel daarop aan.
2. Wat is belangrijker voor je:
• 3· Je doel behalen? Of:
• 9· De vrede bewaren?
3. Wat herken je meer?
• 3· Ik ben een doener en onderneem makkelijk actie.
• 9· Ik ben meer volgend in de acties van anderen.
4- Ben je iemand die:
• 3· Meer actief is? Of:
• 9· Meer reactief is?
5. Wat herken je?
• 3· Samenwerken met anderen is soms lastig om mijn doel te behalen.
• 9· Samenwerking is soms lastig omdat ik me sneller onder druk gezet voel dan wanneer ik
alleen werk.
6. Wat herken je?
• 3· Ik ben besluitvaardig.
• 9· Ik vind het lastig om beslissingen te nemen.
7. Als je je doel wilt bereiken:
• 3· Hou je liever geen rekening met je omgeving, maar kan je wel de indruk wekken dat je dat
wel doet? Of:
• 9· Hou je van nature rekening met je omgeving en soms zelfs teveel?
8. Er moet een klus geklaard worden, wat ga je doen?
• 3· Ik ga als het even kan direct aan de slag.
• 9· Ik ben geneigd om uit te stellen.
9. Als mensen moeite met je hebben, is dat dan vooral omdat:
• 3· Je altijd aan het werk bent en te weinig tijd neemt voor de ander? Of:
• 9· Omdat je te weinig besluitvaardig bent en acties uitstelt?
10. Als je zou móeten kiezen, waar erger je je meer aan:
• 3· Als je iemand nodig hebt en die reageert traag? Of
• 9· Als mensen de aandacht op zichzelf vestigen en zichzelf in het middelpunt plaatsen?
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