Myers-Briggs Type Indicator
MBTI – een indicatie van persoonlijkheid
De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®) is een psychologische vragenlijst, een indicatie-instrument, die in de
antwoorden een beschrijving geeft van je persoonlijkheid, je psychologisch type. De grondslag van dit
ordeningsinstrument ligt in de theorieën van Carl G. Jung (1875 – 1961). Het instrument MBTI maakt de
typologieën van Jung toegankelijker voor betere zelfkennis en kennis van anderen. Moeder en dochter Briggs en
Myers, die Jungs ideeën bestudeerden, verwerkten dat in de vragenlijst MBTI. De MBTI wordt na meer dan vijftig
jaar onderzoek en ontwikkeling gebruikt voor verschillende doeleinden, o.a. loopbaanontwikkeling, teambuilding,
organisatieontwikkeling, relatieadvies, leiderschapsontwikkeling en vooral voor zelfinzicht en zelfmanagement.
Wat ordent de MBTI?
Jung ontwikkelde een persoonlijkheidstheorie om de kenmerkende verschillen tussen mensen te verklaren. Hij
stelde vast dat verschillen in gedrag het resultaat zijn van de aangeboren sturing door vier mentale functies. Deze
sturing en het handelen ernaar ontwikkelt gedragspatronen. De typetheorie van Jung onderscheidt acht
verschillende patronen van normaal gedrag, of psychologische types. De combinatie van patronen en typeringen
geeft 16 types.

ENERGIE : De E – I dimensie
Waar richt u uw aandacht op?
Waar haalt u uw energie vandaan?

INFORMATIE : De S– N dimensie
Aan welk soort informatie besteedt
u het liefst aandacht?

Extraversion (E)
voorkeur kenmerken
Gericht op externe omgeving
Doen-Denken-Doen
Actie
Zaken doorpraten
Expressief
Interactie
Brede interesses

Sensing (S)
voorkeur kenmerken
Feiten
Specifieke zaken
Realistisch
Gericht op Hier en Nu
Praktisch
Opmerkzaam
Vertrouwen op ervaring

Introversion (I)
voorkeur kenmerken
Voorliefde in innerlijke wereld
Denken-Doen-Denken
Reflectie
Zaken overdenken
Ingehouden
Concentratie
Diepe interesses

INtuiton (N)
voorkeur kenmerken
Ideeën
Het grote geheel
Verbeeldingsvol
Toekomstgericht
Theoretisch
Conceptueel
Vertrouwen op inspiratie

BESLISSEN : De T– F dimensie
Hoe neemt u het liefst beslissingen?
Aan welk proces geeft u de voorkeur?

LEEFSTIJL : De J – P dimensie
Hoe bent u gericht op de buitenwereld?
Wat is uw ‘leefstijl’ ?

Thinking (T)
voorkeur kenmerken
Oorzaak – Gevolg
Logische analyses
Objectieve waarheid
Niet-persoonlijke criteria
Kritiek
Gericht op taak
Redelijk

Judging (J)
voorkeur kenmerken
Gepland
Georganiseerd
Gecontroleerd
Gestructureerd
Schematisch
Graag beslissingen nemen
Tijdsdruk levert stress

Feeling (F)
voorkeur kenmerken
Persoonlijke waarden
Empathie
Op zoek naar harmonie
Persoonlijke omstandigheden
Prijzen
Gericht op de relatie
Meelevend

Opmerking: Hoewel de Engelse benamingen van sommige MBTI
voorkeuren u bekend kunnen voorkomen, is het belangrijk het
volgende te onthouden:
Extraversion betekent niet: “spraakzaam” of” luidruchtig”

Perceiving (P)
voorkeur kenmerken
Ad hoc
Flexibel
Ongedwongen
“Go with the flow”
Spontaan
Opties graag open houden
Tijdsdruk levert energie

Introversion betekent niet “verlegen” of “geremd”
Feeling betekent niet : “emotioneel” of “gevoelig”
Judging betekent niet “veroordelend”
Perceiving betekent niet “ontvankelijk”.

De MBTI geeft inzicht in eigen aanleg voorkeur. Dit inzicht en zelfkennis kan helpen in het ontwikkelen van de eigen leerstijl
en de te ontwikkelen leerstijlen. De leerstijl van elk mens is tevens de management(voorkeur)stijl. Om nu leidinggeven, leiden
in zijn algemeenheid, makkelijker, effectiever en leuker te maken kan de leider met de typevoorkeuren van de MBTI in de
hand gerichter op de verschillende typen inzoomen. Daarvoor hoef je als leider niet alle 16 typen in één keer over de “bühne”
te brengen. Als je naast je eigen voorkeur en de naastliggende voorkeur nog twee andere voorkeuren hanteert, dan bereik je
iedereen. COACH BV heeft hiervoor een apart programma, dat je in 2 opleidingsdelen al een eind op weg helpt.

Informatie verzameld uit OPP MBTI®Gebruikersgids; MBTI® Manual 3rd Edn. Myers, McCaulley, Quenk & Hammer; Inleiding tot Type, Isabel Briggs Myers;
Personalitypage.com; Materialen van COACH BV© en met dank aan:
©move2more coaching & development

Typetabel
in organisatie- en teamontwikkeling centraal staat.
Het verkregen zelfinzicht is een feest van de
herkenning voor velen en opent vele nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden.
COACH BV zet de MBTI en de GWT in als intakeinstrument bij de start van een traject. Als op
zichzelf staand instrument, of als onderdeel van een
totaal assessment, voor individueel of voor team- en
organisatieontwikkeling, altijd ter ondersteuning van
zelfontwikkeling.

De dominante functies zijn onderstreept

MBTI en de COACH BV methode
“Je kunt mensen niet iets leren, je kan alleen helpen
het in zichzelf te vinden” (Galileo). COACH BV wil
mensen op een uitdagende manier helpen zichzelf te
herkennen. En wanneer men dat wil, te ontwikkelen.
We doen dat vaak buiten met “outdoor” activiteiten,
of aan het fornuis, of wanneer we schilderen of een
eind het bos in lopen. We hebben zelfs een reisformule, Villa DaCapo: we coachen een hele week
een klein groepje(4) cliënten (zie: www.villadacapo.nl).
We gebruiken de MBTI (en de Graves Waarden Test
- GWT) als een heel belangrijk (intake) instrument
om zelfkennis snel en degelijk beschikbaar te
maken. We koppelen de MBTI en de GWT aan de
concrete ervaringen in het ontwikkelproces. DE MBTI
en GWT worden gebruikt in de volgende processen.
 Persoonlijk advies, coaching en counselling
 Organisatieontwikkeling
 Teamontwikkeling
 Communicatieontwikkeling, PR en reclame
 Managementcoaching
 Leiderschapsontwikkeling
 Carriërecoaching en loopbaanadvies
 Directie- en bestuursteamontwikkeling
 Opleidersontwikkeling
 Train de trainer en train de coach.
Een (deel van een) managementteam kan bij COACH
BV de digitale MBTI invullen en daarna een dagdeel
een verificatieproces volgen, zodat de eigen
typevoorkeur vastgesteld wordt. Daarna wordt een
dagdeel afgesproken waarbij de vraag van het team

Ethische Afspraken
De MBTI en de GWT worden strikt alleen gebruikt
door geaccrediteerde coaches. Zij leven de volgende
richtlijnen na.
 De invulling van de vragenlijst is vrijwillig. Het doel
is zelfkennis aanvullen. Een extra doelstelling,
vanuit de organisatie bijvoorbeeld, moet vooraf
overeengekomen zijn
 De uitslag is alleen aan de persoon bekend. Deze
besluit zelf om het aan anderen mee te delen
 De MBTI en GWT invulling geeft recht op
persoonlijke feedback tijdens een coaching
gesprek
 Het auteursrecht is op de MBTI en de GWT van
toepassing
Zestien Persoonlijkheidstypen van Jung

Informatie
COACH BV vind je aan de Traay 301 H, 3971 GM
Driebergen, of kijk op de website www.coach-bv.eu
voor meer info.
Je kunt ons bellen: +31 (0)6 53 38 92 54 of mailen:
info@coach-bv.eu.

Informatie verzameld uit OPP MBTI®Gebruikersgids; MBTI® Manual 3rd Edn. Myers, McCaulley, Quenk & Hammer; Inleiding tot Type, Isabel Briggs Myers;
Personalitypage.com; Materialen van COACH BV© en met dank aan:
©move2more coaching & development

