
4 Persoonlijkheidstypes die 
alle leiders zouden moeten 
leren herkennen

D e Gouden Regel zegt: Behandel 
anderen zoals je zelf behandeld wilt 
worden. Hoewel dit over het algemeen

een goede vuistregel is, is de realiteit dat wij, als 
leiders, die regel vaak moeten breken om te 
kunnen omgaan met de verschillende 
persoonlijkheidstypes waaraan wij leidinggeven. 
Niet iedereen in de wereld communiceert en 
reageert op zijn omgeving op dezelfde manier. 
Sommigen van ons staan graag in de 
schijnwerpers, terwijl anderen zich erg 
ongemakkelijk voelen als ze publiekelijk een 
compliment krijgen.

We onderscheiden vier belangrijke 
persoonlijkheidstypes. We noemen ze analist, 
bestuurder, beminnelijke en expressieveling. Elk 
van deze persoonlijkheidstypes vertoont 
algemene kenmerken, sterktes en zwaktes en 
moet elk op een andere manier worden 
aangestuurd. Ook de communicatie zal anders 
zijn. Inzicht in hun unieke kenmerken zal u helpen 
bij het succesvol managen van 
persoonlijkheidstypes om de werktevredenheid 
en de prestaties van uw team te verhogen en de 
doelstellingen van de organisatie te bereiken.

1. Analist
Het analytische persoonlijkheidstype is zeer 
diepzinnig en bedachtzaam. Het zijn serieuze en 
doelgerichte individuen. Ze stellen zeer hoge 
eisen, dus ze hebben zeer hoge prestatienormen 
op persoonlijk en professioneel vlak. Analisten zijn 
ordelijk en georganiseerd. 

Zij hebben ook de neiging om een droog maar 
scherp gevoel voor humor te hebben.

Sterke punten van analisten zijn dat zij 
perfectionisten zijn. Zij willen dat de dingen goed 
worden gedaan en wel meteen de eerste keer. 
Het zijn nette en opgeruimde individuen. 
Analisten zijn zuinig, en ze zijn zelfgedisciplineerd.

Zwakke punten van analisten zijn dat zij humeurig, 
kritisch en negatief kunnen zijn. Ze kunnen 
besluiteloos zijn en ze over-analyseren alles. Hun 
perfectionisme kan zich soms ook als een zwakte 
manifesteren, omdat zij zich schuldig kunnen 
maken aan hun streven naar perfectie.

2. Bestuurder
Bestuurders zijn van het dynamische en actieve 
persoonlijkheidstype. Ze stralen vertrouwen uit en 
neigen van nature naar leidinggevende posities. 
Ze komen heel snel tot actie, maar zijn niet 
detailgericht. Bestuurders zijn goed in het grote 
geheel - ze zijn visionair en zien hoe we gaan 
komen waar we moeten komen, maar ze zijn niet 
altijd even goed in het nemen van de 
tussenstappen die nodig zijn om daar te komen.

U ziet waarschijnlijk hoe een analist en een 
bestuurder potentieel het moeilijk kunnen hebben 
om samen te werken - maar ook hoe hun 
vaardigheden elkaar mooi kunnen aanvullen.



Je zou kunnen zeggen dat als je naar de maan 
wilt, je een bestuurder moet inhuren, maar als je 
terug wilt komen, heb je een analist nodig.

De sterke punten van bestuurders zijn dat zij zeer 
vastberaden zijn. Ze zijn onafhankelijk en ze zijn 
productief. Bestuurders krijgen veel voor elkaar. 
Het zijn visionairen en ze zijn besluitvaardig. Een 
bestuurder neemt liever een slechte beslissing dan 
geen beslissing. Ze willen gewoon dat die 
beslissing genomen wordt.

Aan de zwakke kant kan de bestuurder 
ongevoelig, onsympathiek, hard, trots en 
sarcastisch zijn. Bestuurders houden er niet van 
toe te geven wanneer ze ongelijk hebben. Ze 
kunnen ook overhaast tot een beslissing komen 
zonder grondig na te denken of de resultaten of 
de gevolgen van hun beslissing te begrijpen.

3. Beminnelijke
Het beminnelijke persoonlijkheidstype is een zeer 
geduldig en evenwichtig individu. Ze zijn rustig 
maar geestig. Ze zijn zeer sympathiek, vriendelijk 
en niet kwetsend - beminnelijken houden er niet 
van mensen te beledigen.

Beminnelijken zijn makkelijk in de omgang en 
iedereen houdt van hen. Weet je waarom? 
Omdat ze niet van conflicten houden, dus ze zijn 
erg makkelijk in de omgang. Ze zijn diplomatiek 
en kalm. Maar aan de zwakke kant kunnen 
beminnelijken koppig en egoïstisch zijn. Hun 
afkeer voor aanvallen en conflict kan zich ook 
manifesteren als een zwakte.

4. Expressieveling
We noemen de expressieveling de sociale 
specialist omdat ze graag plezier maken. Het zijn 
individuen die rampspoed omzetten in humor, ze 
voorkomen saaie momenten, en het zijn zeer 
vrijgevige mensen. Ze willen erbij horen. 
Expressieven willen bij projecten worden 
betrokken. Ze willen deel uitmaken van teams. Ze 
willen deel uitmaken van gesprekken.

Aan de sterke kant is de expressieveling zeer 
extravert. Ze zijn ambitieus, charismatisch en 
overtuigend. 

Aan de zwakke kant kunnen ze ongeorganiseerd, 
ongedisciplineerd, luidruchtig en ongelooflijk 
spraakzaam zijn. Expressievelingen kunnen tot 200 
woorden per minuut spreken met pieken tot 300. 
Praten, dat kunnen ze!

Natuurlijk, dit zijn generalisaties en veel mensen 
zullen in zekere mate kenmerken van eender welk 
van deze persoonlijkheidstypes vertonen. Echter, 
iedereen zal sterker kenmerken van één type 
vertonen dan van alle andere. Herkennen en 
begrijpen welke persoonlijkheidstypes u in uw 
team heeft, zal u helpen hen te motiveren en met 
hen te communiceren.

Het managen van persoonlijkheidstypes is een 
moeilijk onderdeel van onze rol als manager. 
Echter, het identificeren en begrijpen van hoe elk 
persoonlijkheidstype denkt en handelt, is een 
kritische stap in het effectief managen van uw 
team naar succes.




