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Beste Type collega’s en Association fans,

Dank voor alle leuke en positieve reacties op mijn eerste column.
Dat geeft vleugels, nu is er geen houden meer aan.  

‘Ken jezelf’ aan de hand van de 4 temperamenten, een raamwerk
om op een  positieve manier te kijken naar verschillen tussen
mensen. Waarom? Omdat  kennis van je eigen persoonlijkheid en
waardering voor die van de ander, de basis is voor een begripvolle
samenleving. 

In elke column neem ik steeds één temperament onder de loep.

IN DIT NUMMER

Landmeetweek

Column door 
Gudula van Beem

Temperamenten

The Artisan



Landmeetweek

Hij was een leerling die ik meteen in mijn hart sloot. Het uiterlijk van een

straatschoffie, de baseball cap omgekeerd op zijn hoofd en grote bruine ogen.

Met die ogen registreerde hij alles en iedereen.  

Hij had een korte spanningsboog en zijn voet onder de tafel ging altijd heen en

weer, als een soort voelspriet. Waren mijn krijtjes op, hij rende al naar de

conciërge. ‘Even eruit zag je hem denken’. Weinig concentratie totdat er iets

actiefs van hem werd gevraagd.

Tijdens de landmeetweek op

Schiermonnikoog was hij hélémaal in

zijn element. Eindelijk de

wiskundetheorie in de praktijk. Alle

bollebozen van de klas stonden

letterlijk met hun handen in het haar.

Waar en hoe zet je de meetlat neer,

gestuntel met het meetlint, de

pionnen, de theodoliet etc.

Nee dan hij. Behept met een

fantastisch ruimtelijk inzicht was hij

in een mum van tijd klaar. Dat kwam

hij uiteraard ook even heel charmant

aan mij vertellen. Hij lachte,

knipoogde en zei: ‘Gek hè, dat ik al

klaar ben!’ Vervolgens hielp hij

iedereen en legde alles nog eens

geduldig uit. Hij rende van hot naar

her, lekker buiten in zon en wind.

De uitwerking van al die

berekeningen was voor de hele klas

een fikse klus. De opdracht was om

een dwarsdoorsnede op schaal te

maken en een beschrijving van de

meting. Het kader kregen de

leerlingen maar daarbinnen de

vrijheid om het zelf in te vullen.

Chaos in de klas, heel veel vragen en

gezucht. Hij niet, hij draaide er zijn

hand niet voor om, het puntje van

zijn tong uit de mond.
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Letterlijk vertaald betekent Artisan:

vakman, ambachtsvrouw.Hun

basisbehoefte is vrijheid om zonder

belemmering te kunnen handelen.

Realistische aanpak, houden van

actie en plezier en praktische

resultaten. Ze zijn handig, charmant,

staan in het hier en nu en hebben

een voorliefde voor improvisatie.

Besluitvaardig en kordaat in

crisissituaties. En als er echt gevaar

dreigt, heb je het liefste dit

temperament aan je zijde. Al hun

zintuigen staan aan en ze handelen

vanuit een oerinstinct.

Ze houden graag alle opties open en

zijn niet van saaiheid en

voorspelbaarheid. Zoeken graag de

kicks op, soms adrenaline gedreven

acties. Je vindt ze in heel diverse

beroepen, openbare orde

(brandweer, politie, ME), onderwijs,

sportwereld, crisismanagement,

specialisten in verschillende

disciplines etc. Met  hen is het nooit

saai en als het al ergens indut dan

zorgen zij voor leven in de brouwerij.

Ongeveer 38% procent van de

bevolking, hetzelfde aantal als de

Guardian.

Ze streven vaak naar meesterschap

binnen hun beroep maar wel met

beide benen op de grond. Als iets

niet lukt, schudden ze gelijk een

hond hun natte vacht droog. Wie niet

waagt, wie niet wint. Schijnbaar

onaangedaan herpakken ze zichzelf

en gaan met het leven door.

Voor het voetlicht:
De Artisan

Voor het voetlicht:

De Artisan
MBTI: SP temperament

Bij een verandering in een

organisatie, staan zij klaar om

meteen te beginnen. Actie, de

handen uit de mouwen, heel mooi

zo’n visieplan maar wat gaan we nu

vandaag en morgen anders doen?

Kleine stapjes voorwaarts, van het

heden naar de toekomst. Kom niet

aan met grote strategieplannen maar

maak hen mede-verantwoordelijk

voor het actieplan.

En laat hen zelf bedenken hoe een

kleine stap voorruit, passend gevierd

kan worden met het team.

Waarschijnlijk even weg van je

werkplek, iets lolligs buiten, iets

fysieks met een knipoog. Hun plezier,

frisse wind, actiegerichtheid en ‘we

gaan dit samen’ doen is onmisbaar

bij een verandertraject en de basis

voor de verandering en een haalbare

toekomst.
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Probeer voor je in actie komt, een pas op de plaats te maken. Wat is het grote

plaatje? 

Kijk ook naar het verleden en de toekomst als je een plan maakt en zorg dat

je de dingen afmaakt

Neem feedback op het werk en thuis serieus en daag jezelf uit om iets nieuws

te proberen en te leren. Doe dit stap voor stap en beloon jezelf bij een klein

succes

Rooster tijd in je weekagenda vrij om na te denken over de toekomst (die

begint bij hen over ongeveer 4 weken)

Tijdens de reünie van de middelbare school, 20 jaar na de landmeetweek op

Schier, stond hij vanuit het niets, opeens achter mij. ‘Raad eens wie ik ben?’ De

jongen van toen was nu een man van in de 30. Hippe kleding, strak lijf en grote

bruine ogen. Oprichter en eigenaar van een bloeiend fitness bedrijf waar hijzelf

ook werkt als trainer en coach. Vol trots liet hij foto’s zien van het gebouw en de

inrichting van de zalen. Hij had het helemaal zelf met wat hulp van een architect

ontworpen.

Gudula van Beem

Moeite met standaardprocedures, regels en hiërarchie

Vaak niet het grote plaatje zien

Als er geen ‘brandje ’is, dan maken ze er één (met alle gevolgen van dien)

Afkeer van routine en vaak moeite met discipline

Blinde vlekken van de Artisan 

Groei en bloei gereedschap 

(de zogenaamde tips en trics)

In vogelvlucht

Basisbehoeften van de Artisan 

Vrijheid en actie

Streven naar praktische resultaten en excellentie

Plezier in het hier en nu, vandaag iets willen betekenen, podium

zoekend en soms media gedreven

Focus op het heden, goed in onderhandelen


