6-8
De types Zes en Acht zijn beiden gevoelig voor macht en onrechtvaardigheid, komen allebei op voor
de underdog, kunnen krachtig en stellig zijn, zeker, confronterend en wantrouwend naar anderen.
Het verschil is dat de Zes onzeker is en bij stevig tegenwicht gespannen terugdeinst en de Acht
vertrouwen heeft in zichzelf en bij tegenwicht juist de confrontatie aangaat.
1. Wat vind je prettiger:
• 6. Liever niet de leiding hebben en onderdeel zijn van de groep? Of:
• 8. De leiding hebben en de lijnen uitzetten?
2. Als je een opdracht krijgt:
• 6. Heb je dan eerst advies nodig over de wijze van uitvoering? Of:
• 8. Weet je meestal zelf wel hoe je die het beste kan uitvoeren?
3. Als je een beslissing hebt genomen:
• 6. Kun je dan daarna nog twijfelen of deze beslissing wel juist was? Of:
• 8. Sta je voor je beslissing en handel je daar naar?
4. Wat doe je als je mening wordt aangevallen?
• 6. Dan voel ik me onzeker worden en onrustig.
• 8. Ik blijf kalm en bij mijn eigen mening, ook als ik onzeker zou worden.
5. Ben je in contact met de ander meer:
• 6. Reactief en soms onzeker en aarzelend? Of:
• 8. Direct, zelfverzekerd en actief?
6.ln de uitvoering van je werk, herken je je meer in:
• 6. Een creatieve, zorgvuldige uitvoerder? Of:
• 8. Een pragmatische, sturende doener?
7. Hoe ben je in het nemen van besluiten?
• 6. Twijfelend; ik check graag bij anderen.
• 8. Kordaat en besluitvaardig.
8. Als er niet enthousiast op je voorstel wordt gereageerd, wat doe je?
• 6. Ik kan onzeker worden over mijn eigen voorstel en zoek naar een gezamenlijk alternatief.
• 8. Ik blijf bij mijn eigen voorstel en ben ervan overtuigd dat dit het beste is.
9. Je neemt een beslissing en die pakt verkeerd uit, wat doe je?
• 6. Ik geef mezelf op mijn kop en blijf lang piekeren over wat er mis is gegaan en kan gaan.
• 8. Ik ga niet bij de pakken neerzitten, herstel me snel en ga er keihard tegenaan om het
roer om te gooien.
10. Als mensen moeite met je hebben, is dat eerder vanwege:
• 6. Je weifelende houding (fobische Zes) óf juist je stoere gedrag (contrafobisch Zes) waarmee
je jezelf overschreeuwt? Of:
• 8. Vanwege je dominante houding en omdat je je kwetsbaarheid niet laat zien?
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