5–8
De typen Vijf en Acht kunnen beiden dominant zijn en bezitterig, gericht zijn op kennis en voor macht
gaan. Ze verzetten zich tegen beïnvloeding van buitenaf en reageren afhoudend naar anderen. Het
verschil is dat de Vijf zich kan verliezen in details en de Acht globaler lijkt en het doel in de gaten
houdt. Daarnaast gaat de Vijf confrontaties uit de weg en de Acht gaat deze aan.
1. Wanneer je een project leidt, ligt je focus:
• 5· Meer op de inhoud en details? Of:
• 8. Meer op de grote lijnen?
2. Als je iets wilt:
• 5· Denk je daar eerst over na en kom je dan tot actie? Of:
• 8. Kom je direct tot actie?
3. Als je van iets beschuldigd wordt, waartoe ben je dan eerder geneigd?
• 5· Ik trek me eerst terug om na te denken en reageer daarna.
• 8. Ik reageer onmiddellijk, kies de aanval en ga het rechtzetten.
4. Wat is meer herkenbaar?
• 5· Ik ben weloverwogen en iemand die neemt wat nodig is.
• 8. Ik betrap mezelf weleens op impulsiviteit en overdaad.
5. Welke houding ten aanzien van je familie herken je meer?
• 5· Ik ben meer op mezelf gericht en onafhankelijk.
• 8. Ik ben de beschermer en voel dat als mijn taak.
6. Als je het gevoel hebt dat mensen je een kant op duwen, wat doe je dan?
• 5· Ik blijf kalm, ga mijn eigen gang en geef als het nodig is mijn grens aan.
• 8. Ik word boos, duw terug en geef duidelijk en direct aan hoe ik het zie.
7. Iemand benadert je op dominante wijze, wat doe je?
• 5· Ik negeer de persoon en vervolg mijn taken.
• 8. Ik geef de ander duidelijk aan dat ik hier niet van gediend ben. Dat kan ontaarden in strijd.
8. Als je op een feestje bent, wat doe je dan?
• 5· Ik observeer eerst en ga de conversatie aan met iemand die naast me staat.
• 8. Ik ga actief op zoek met wie ik wil praten.
9. Wat ben je geneigd te doen bij onrecht in de organisatie waar je werkt?
• 5· Ik kijk het aan; misschien onderneem ik later iets.
• 8. Ik pak het op: Iemand moet het doen.
10. Als je zou móeten kiezen, waar gaat je aandacht dan meer naar uit:
• 5· Weten en begrijpen? Of:
• 8. Invloed en controle?
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