
N I E U W S B R I E F  T A B
J A N U A R I  2 0 2 1

Beste Type collega’s en Association fans,

Voor 2021, een helend, liefdevol en gezond jaar toegewenst.  

Wat hebben we jullie gemist. We kijken hoopvol uit naar onze
eerste netwerkmiddag als het weer mogelijk is.

Voor mij een nieuwe uitdaging, elke eerste van de maand een
column van mijn hand.

Over Type, Jung, samenleven, werken, overleven en alles wat zich
daar tussen afspeelt. Hands on en theorie met een knipoog.
Lekker breed, heel divers, zin in.
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Alom vertegenwoordigd

Verschillen die ons verdelen

maken ons heel.

Zij zijn het hart en de ziel van onze

nood aan elkaar.

Overal verschillen

overal de mogelijkheid tot heelheid.

Ken uzelf

Het is de zomer van 1991. Samen met

een studievriendin toerde ik met het

Interrail ticket 4 weken met het

openbaar vervoer door Griekenland.

Na alle Classics, streken we neer op

een magistrale camping aan de Golf

van Korinthe ongeveer 60 kilometer

bij Delphi vandaan.

Zon, zee, strand, goed internationaal

gezelschap, een lekker potje koken bij

de tent en slapen op het strand. Na

een paar dagen stapten we op de

boemeltrein naar Delphi.

Deze stad was in de klassieke

oudheid een van de beroemdste

cultusplaatsen van de god Apollo en

het meest bezochte en

gerespecteerde orakel van de gehele

oudheid. 

Daar moesten we uiteraard wel even

heen.Ik hoorde voor het eerst over

Phemonoë, wat een mooie naam. Ze

was de dochter van Apollo en tevens

diens eerste priesteres. Aan haar

wordt - naast aan verscheiden

anderen- het ‘Ken uzelf’

toegeschreven.
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Deze tijdloze quote heeft velen, tot op

heden, geïnspireerd. Door de eeuwen

heen hebben mensen immers altijd

geprobeerd om persoonlijkheid te

begrijpen en te beschrijven.

Hippocrates beschreef in 450 V Chr.

met zijn temperamenten patroon, al

vier basispatronen van ons gedrag. In

1984 schreven Keirsey en Bates in het

boek ‘Please understand me’, een

moderne versie van de temperamenten

theorie. 

Ze noemden de 4 temperamenten:

Guardian, Artisan, Catalyst en Rational.

Door observatie zagen zij een relatie

met de 16 types zoals vastgelegd door

Myers en Briggs in de jaren 50 van de

vorige eeuw.

Ondanks een andere achtergrond,

geven ze gecombineerd een rijk beeld

van persoonlijkheidsverschillen.

In elke column neem ik steeds één

temperament onder de loep. 

Waarom de temperamenten?

Omdat het snel inzicht geeft, plezier

teweegbrengt en de impact nuttig en

waardevol is. Omdat de kennis van

temperamenten, in het afgelopen

onstuimige en interessante jaar, mij

vaak heeft geholpen om wat scheef

was, recht te zetten. Omdat ik

directies, teams en individuen deze

kennis (on-)bewust heb kunnen

aanreiken voor zelfinzicht, onderling

begrip, voor omgaan met crisissituaties

en soms een handvat om te overleven.
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Phemonoë van Ken uzelf



Letterlijk vertaald betekent

Guardian: iemand die zorgt voor

mensen of materieel.Eigenlijk is dat

een hele mooie benaming. Dit

temperament is zorgzaam voor al

wat hen is toevertrouwd.

Betrouwbaar, zowel zakelijk als

privé, tot aan in de dood.

Verantwoordelijkheid, regels en

rituelen zijn woorden die bij hen

passen. Bijzonder competent in het

opstellen van alle mogelijke

procedures en protocollen, in alle

mogelijke beroepen en takken van

sport. Zeg maar gerust, the best

there is. Heb je ooit een protocol

opgesteld, laat het zeker controleren

door iemand van dit temperament.

Naast positieve feedback, zul je

zeker en vast allerhande tips en

verbeterpunten krijgen.Ze zijn

dienstbaar aan de groep, het werk,

het gezin, de kerk, het bestuur, de

politiek en maatschappij.

Focust zich graag op het verleden en

oude gewoontes, spaart en bewaart.

Qua werk voelen ze zich

aangetrokken tot het onderwijs, de

zorg en de zakelijke dienstverlening.

Vaak harde werkers waardoor ze het

basisnetwerk vormen van de

maatschappij. Ongeveer 38 % van de

bevolking. 

Voor het voetlicht:
De Guardian

Voor het voetlicht:

De Guardian
MBTI: SJ temperament

Waardeer hun input en kennis en

betrek hen op het juiste moment bij

de nieuwe koers. Dan zal de beoogde

verandering slagen. Doe je dat niet

dan is het kansloos en verdwijnt het

hippe trendy plan van ingevlogen

marketing specialisten in de la.

Naast al die andere mooie plannen!

Kort samengevat, wil je iets bereiken

in een organisatie, in het onderwijs, 

in de zorg, betrek dan dit

temperamenten maak hen mede-

verantwoordelijk. En neem hen mee

in de beweging vanuit het verleden,

naar het nu, naar de toekomst.

Appreciative Inquiry (Waarderend

Onderzoek) is daarom een

fantastisch hulpmiddel omdat hierbij

de onmisbare ervaring van dit

temperament wordt gewaardeerd,

gebruikt en de basis is voor de

verandering en een duurzame en

haalbare toekomst. Waarvan acte.
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Probeer eens iets nieuws, qua studie, hobby, sport, bestuur etc.

Bij iets onbekends thuis, op het werk etc., probeer niet meteen te

structureren maar laat er lucht in voor het creatieve proces. Voor jezelf en

voor de ander

Bij alles wat je probeert, is één ding van groot belang: je mag fouten maken

en onder ogen zien dat iets niet meteen lukt

Tenslotte, ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd worden

Van heinde en verre kwamen er jaarlijks duizenden mensen, vaak pelgrims, naar

Delphi om het orakel te raadplegen. De goden werden om goede raad gevraagd

bij het nemen van belangrijke en moeilijke beslissingen. Phemonoë zei keer op

keer: Ken uzelf. 

Ook toen ik haar in 1991 voor het eerst zag.  

Gudula van Beem

Moeite met abstracte ideeën

Alle nieuwe info willen linken aan ervaring en inzichten uit het verleden

Soms niet wendbaar in de agenda en de protocollen 

Vroeger was alles beter en veel anekdotes uit die tijd

Blinde vlekken van de Guardian 

Groei en bloei gereedschap 

(de zogenaamde tips en trics)

In vogelvlucht

Basisbehoeften van de Guardian 

Structuur en organisatie

Horen graag bij een groep

Verantwoordelijkheid 

Regels en rituelen


