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Je uitslag
Op basis van je antwoorden is bepaald in welke volgorde van belang je de negen

enneagramtypen zet.

Hieronder staat gra sch weergegeven hoe belangrijk je elk van de enneagramtypen vindt.

Uitgebreide uitleg per type staat daarna in de volgorde waarin je ze belangrijk vindt.

PERSOONLIJKE VERDELINGFig. 1
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LEVENSGENIETER
19 %

DENKER
17 %

HELPER
17 %

PERFECTIONIST
11 %

BEPALER
11 %

VRAGENSTELLER
8 %

VERKOPER
8 %

BEMIDDELAAR
6 %

ROMANTICUS
3 %

Levensgenieter
De levensgenieter is doorgaans charmant en opgewekt. Hij of zij weet van het leven te

genieten. Ze zien altijd kansen en hebben vaak een verfrissende kijk op zaken. In hun

enthousiasme raken ze echter ook vrij snel verveeld. Ze maken niet altijd alles af. Op anderen

kunnen ze oppervlakkig overkomen. Volgens het enneagram wordt de levensgenieter

gedreven door gulzigheid. Ze leggen zich liever niet vast en houden zo veel mogelijk opties

open. Andere termen voor de levensgenieter zijn; hedonist, vernieuwer, generalist of

dromer.

Denker
De denker is iemand die op een afstandelijke manier naar de omgeving kijkt. De denker heeft

vaak kennis van zaken, is veelal analytisch en pakt de zaken systematisch aan. De denker kan

goed relativeren en weet werk en privé doorgaans goed te scheiden. Door anderen kan de
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denker als afstandelijk worden ervaren. Volgens het enneagram wordt de denker gedreven

door hebzucht. De denker houdt informatie het liefst voor zichzelf. Andere namen voor de

denker zijn; observator, waarnemer of filosoof.

Helper
De helper is oprecht betrokken bij anderen. Hij of zij voelt haarscherp aan wat anderen

voelen of nodig hebben. De helper kan anderen goed ondersteunen en motiveren. In de

regel staat de helper klaar als iemand anders hem of haar nodig heeft. In de ogen van

anderen heeft de helper veel waardering nodig en kan hij of zij zich opdringen. Volgens het

enneagram wordt de helper gedreven door trots. Hij of zij heeft veel aandacht nodig. Andere

namen die worden gegeven aan de helper; gever, assistent of ondersteuner.

Perfectionist
De perfectionist heeft veel oog voor detail. In de regel houdt de perfectionist zich aan

afspraken voelt zich veelal verantwoordelijk. In de ogen van anderen kan de perfectionist als

eigenwijs overkomen. 'Hij weet het altijd beter'. Ook heeft de perfectionist veel moeite met

het delegeren van taken of bevoegdheden. Volgens het enneagram wordt de specialist

gedreven door woede. Hij of zij zijn bang om fouten te maken. Dit resulteert in gedrevenheid

en veeleisendheid. Andere namen die worden gegeven aan de perfectionist; verbeteraar,

hervormer of volbrenger.

Bepaler
De benadering van de bepaler is alles of niets. Hij of zij gelooft ergens in en gaat er dan voor

of ziet het helemaal niet zitten. De bepaler gaat vrij gemakkelijk het conflict aan. De bepaler is

zeer direct en kan daardoor als ontactvol worden ervaren. De bepaler kan tegen een stootje.

Volgens het enneagram wordt de bepaler gedreven door lust. De bepaler heeft een grote

behoefte aan winnen en kan niet goed tegen zijn of haar verlies. Andere termen voor de

bepaler zijn; baas, strijder of leider.

Vragensteller
De vragensteller staat bekend om zijn kritische vragen en verbeeldingskracht. De

vragensteller is iemand die pro-actief denkt. De vragensteller is doorgaans betrokken en

loyaal. Hij of zij heeft de moed om lastige zaken ter discussie te stellen. De vragensteller

heeft behoefte aan veel informatie. Volgens het enneagram wordt de vragensteller gedreven

door angst. Vragenstellers houden graag controle en zijn hardwerkend. Andere termen voor

de vragensteller zijn; advocaat van de duivel, scepticus, loyalist of verlichter.

Verkoper
De verkoper is iemand die graag scoort. De verkoper is opportunistisch en competitief.

Hierdoor kan hij of zij zelfverzekerd of arrogant overkomen. De verkoper weet dingen voor

elkaar te krijgen. De verkoper zal alleen die inspanningen leveren die nodig zijn om het
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gewenste resultaat te behalen. Volgens het enneagram wordt de verkoper gedreven door

bedrog. De verkoper is zeer ijdel en wil voortduren in de aandacht staan. Andere namen die

worden gegeven aan de verkoper; winnaar, bestuurder of statuszoeker.

Bemiddelaar
De bemiddelaar heeft het vermogen naar anderen te luisteren en standpunten bij elkaar te

brengen. De bemiddelaar vermijdt con icten. De bemiddelaar is dan ook iemand die bereid is

compromissen te sluiten. De bemiddelaar is exibel en bereid anderen te accepteren. De

bemiddelaar zal in de ogen van anderen vaak geen eigen mening hebben. Volgens het

enneagram wordt de bemiddelaar gedreven door luiheid. Andere termen voor de

bemiddelaar zijn: onderhandelaar of vredestichter.

Romanticus
De romanticus heeft gevoel voor schoonheid en kunst. De romanticus is vaak artistiek en wil

zich vaak onderscheiden. De romanticus is op zoek naar het ongewone, het afwijkende. In de

ogen van anderen is de romanticus weinig realistisch en vaak ontevreden. Ook kunnen zij als

emotioneel ervaren worden. Volgens het enneagram worden romantici gedreven door nijd.

Ze voelen zich aangetrokken tot datgene wat ze niet hebben. Andere namen die worden

gegeven aan de romanticus; individualist, artiest of verdieper.
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