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Dit profiel is ontwikkeld om u te helpen uw resultaat te begrijpen van de Myers-Briggs Type Indicator®
(MBTI®) persoonlijkheidsvragenlijst. Op basis van uw individuele antwoorden produceert het MBTIinstrument resultaten om vast te stellen welke van de zestien verschillende persoonlijkheidstypen u
het beste beschrijft. Uw persoonlijkheidstype vertegenwoordigt uw voorkeuren in vier afzonderlijke
categorieën, waarbij elke categorie uit twee tegengestelde polen bestaat. De vier categorieën beschrijven
als volgt belangrijke gebieden die in combinatie met elkaar de basis vormen van iemands persoonlijkheid:
•
•
•
•

Waar u uw aandacht op richt – Extraversion (E) of Introversion (I)
De manier waarop u informatie opneemt – Sensing (S) of Intuition (N)
De manier waarop u beslissingen neemt – Thinking (T) of Feeling (F)
Hoe u met de buitenwereld omgaat – Judging (J) of Perceiving (P)

Uw MBTI-type wordt aangegeven door de vier letters die uw voorkeuren vertegenwoordigen. Op basis
van uw antwoorden op de persoonlijkheidsvragenlijst wordt uw Gerapporteerde MBTI-type ENTP, ook
wel Extraverted Intuition met Thinking genoemd. Uw resultaten worden hieronder aangegeven.
Gerapporteerde Type: ENTP
Waar u uw
aandacht op
richt
De manier
waarop u
informatie
opneemt
De manier
waarop u
beslissingen
neemt

E

Extraversion

Mensen die de voorkeur geven aan Extraversion
zijn geneigd hun aandacht te richten op de
buitenwereld van mensen en dingen.

I

S

N

Thinking

T

Mensen die de voorkeur geven aan Thinking zijn
geneigd om beslissingen te nemen voornamelijk
gebaseerd op logica en op een objectieve analyse
van oorzaak en gevolg.

Hoe u met de
buitenwereld
omgaat

J

Mensen die de voorkeur geven aan Intuition zijn
geneigd om informatie in zich op te nemen uit
patronen en het grote geheel en zich te richten op
toekomstige mogelijkheden.

Feeling

F

Judging

Mensen die de voorkeur geven aan Judging
houden veelal van een geplande en geordende
benadering van het leven, en hebben graag dat
dingen vastliggen.

Mensen die de voorkeur geven aan Introversion zijn
geneigd hun aandacht te richten op de innerlijke
wereld van ideeën en indrukken.

Intuition

Sensing

Mensen die de voorkeur geven aan Sensing zijn
geneigd om via de vijf zintuigen informatie in zich
op te nemen en zich op het hier en nu te richten.

Introversion

Mensen die de voorkeur geven aan Feeling zijn
geneigd om beslissingen te nemen voornamelijk
gebaseerd op waarden en de subjectieve evaluatie
van persoonsgerichte zaken.

Perceiving

P

Mensen die de voorkeur geven aan Perceiving
houden veelal van een flexibele en spontane
benadering van het leven, en leggen zich liever niet
vast.

Uw antwoorden op de MBTI-persoonlijkheidsvragenlijst geven niet alleen uw voorkeuren aan, maar
ook de relatieve duidelijkheid van uw voorkeuren - dat wil zeggen hoe duidelijk u was in het uitdrukken
van uw voorkeur voor een bepaalde pool ten opzichte van zijn tegenpool. Dit wordt ook wel de
voorkeursduidelijkheidsindex of vdi genoemd. Het staafdiagram op de volgende pagina brengt uw
vdi-resultaten in kaart. Opmerking: een langere staaf geeft aan dat u vrij zeker bent van uw voorkeur,
en een kortere staaf geeft aan dat u minder zeker bent van uw voorkeur.
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Duidelijkheid van de gerapporteerde voorkeuren: ENTP
Zeer		 Niet
duidelijk
Duidelijk
zo duidelijk

Extraversion E

OnOnduidelijk duidelijk

Niet		Zeer
zo duidelijk
Duidelijk
duidelijk

I Introversion

41

Sensing S

N Intuition

41

Thinking T

F Feeling

15

Judging J

P Perceiving

41
70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

VDI-resultaat Extraversion 41 Intuition 41 Thinking 15 Perceiving 41

De MBTI-deskundige kan u meer inzicht geven in uw profielresultaten en tevens meer informatie geven
over de typebeschrijving die in onderstaande grafiek voor u is weergegeven. Past de beschrijving van uw
Gerapporteerde Type bij u? Veel mensen vinden dat hun MBTI-resultaten hen vrij goed beschrijven.
Bij anderen kan het veranderen van een of twee letters hen helpen een MBTI-type te ontdekken dat
hun persoonlijkheid nauwkeuriger weergeeft. Als u het gevoel heeft dat de kenmerken niet geheel bij u
passen, kan de persoon die het MBTI-instrument bij u heeft afgenomen u helpen bij het vaststellen van
uw Bestpassende Type.
Typebeschrijving: ENTP

ISTJ

ISFJ

INFJ

INTJ

• Creatief, fantasierijk, slim, ondernemend en vindingrijk
• Theoretisch, conceptueel en nieuwsgierig
• Goed in het zien van kansen en mogelijkheden in de wereld om hen heen;
zien patronen en verbindingen die niet duidelijk zijn voor anderen

ISTP
ESTP
ESTJ

ISFP

INFP

INTP

ESFP ENFP ENTP
ESFJ

ENFJ ENTJ

• Deskundig in het genereren van mogelijkheden om ze daarna strategisch
te analyseren
• Gestimuleerd door moeilijkheden; bedenken snel creatieve reacties en
vertrouwen op hun vermogen tot improviseren
• Waarderen wellicht bekwaamheid, intelligentie, precisie en efficiëntie
• Worden veelal door anderen gezien als zelfstandig, enthousiast, assertief
en openhartig

Elk type of elke combinatie van voorkeuren wordt vaak gekenmerkt door de eigen belangstellingen,
waarden en unieke gaven. Wat uw voorkeuren ook zijn, het kan zijn dat u gedrag inzet dat kenmerkend
is voor tegenovergestelde voorkeuren. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de zestien types het
boekje Inleiding tot Type® van Isabel Briggs Myers. Deze en vele andere publicaties die u helpen uw
persoonlijkheidstype te begrijpen, zijn verkrijgbaar.
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