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ENNEAGRAM TEST 
 

 

 

 

 

 

 

Voor het certificaat van het enneagram mag je deze ‘test’ zelf invullen en laten invullen door 

je partner en of broer/zus (iemand dichtbij). Het is de bedoeling dat de test door de ander 

over jou wordt ingevuld. Waar ‘ik’ staat leest de ander ‘mijn vriend/vriendin, partner etc. en 

waar ‘je’ of ‘jij’ staat leest de ander hij/zij.  

 

Leg beide testen naast elkaar en licht de uitslag toe met een stuk zelfkennis en zelfreflectie. 

Denk vooral aan het toelichten van het eventuele verschil wat uit eigen tetst en die van de 

ander komt. Licht ook toe wat je herkent, lastig vind en als fijn ervaart aan het type dat uit 

de tetst is gekomen. Stuur deze terug naar de Regenboog en je ontvangt feedback en het 

certificaat. 

 

 

De test 
 

Kies uit 2 stellingen de stelling die het meeste bij je past en zet op die regel een kruisje in het 

roze gekleurde vakje. Vind je ze allebei niet op jezelf van toepassing, kies dan toch de voor 

jou meest geschikte stelling. Vul het in een redelijk snel tempo in, denk er niet te lang over 

na. Na het invullen van alle stellingen volgen verdere instructies. 

 

Indien je de test voor een ander invult geldt hetzelfde. Kies de stelling die het meest bij de 

ander past. Vind je beide stellingen niet passen, kies dan toch de stelling waarvan je denkt 

dat deze het meest passend voor de ander is. Ook hier geldt, vul de test in een redelijk snel 

tempo in en denk er niet te lang over na. Na het maken van de test geef je de test terug aan 

jouw vriend(in)/partner etc.   
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  A B C D E F G H I 

1 

Ik ben romantisch en fantasierijk           

Ik ben pragmatisch en sta met beide benen op de 
grond  

         

2 

Ik ga de confrontatie aan          

Ik heb de neiging om confrontaties te vermijden           

3 

Ik ben diplomatiek, charmant en ambitieus          

Ik ben op de man af, formeel en idealistisch           

4 

Ik ben over het algemeen geconcentreerd en leef 
intens 

         

Ik ben over het algemeen spontaan en hou van plezier 
maken 

         

5 

Ik ben eenzelvig en bemoei me niet teveel met 
anderen 

         

Ik ben gastvrij en geniet ervan nieuw vrienden te 
maken  

         

6 

Doorgaans ben ik moeilijk op de kast te jagen          

Over het algemeen ben ik makkelijk op de kast te 
jagen 

         

7 

Ik ben een gewiekste doorbijter           

Ik heb hoogstaande idealen           

8 

Ik hou liever een bepaalde afstand tot mensen          

Ik heb er behoefte aan om mijn genegenheid aan 
mensen te tonen  

         

9 

Als zich een nieuwe ervaring voordoet vraag ik mij 
eerst af of die nut voor mij heeft 

         

Als zich een nieuwe ervaring voordoet vraag ik mij 
meestal af of het leuk is 

         

10 

Ik ben te veel op mijzelf gericht          

Ik neig er naar me te veel op anderen te richten          

           

 (SUB)TOTAAL OPTELLEN aantal kruisjes          

  A B C D E F G H I 
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  A B C D E F G H I 

11 

Anderen rekenen op mijn inzicht en kennis          

Anderen rekenen op mijn kracht en besluitvaardigheid          

12 

Ik kom weinig zelfverzekerd over          

Ik kom over als iemand met teveel zelfvertrouwen          

13 

Ik ben meer gericht op relaties dan op het bereiken 
van een doel 

         

Ik ben meer gericht op een doel, dan op relaties           

14 

Ik vind het moeilijk om voor mijzelf op te komen          

Ik ben ronduit, en zeg vaak wat anderen niet durven te 
zeggen 

         

15 

Het is moeilijk om geen alternatieven meer te zoeken, 
en iets definitiefs te doen  

         

Ik vind het moeilijk om me niet op te winden en meer 
flexibel te zijn  

         

16 

Ik ben over het algemeen besluiteloos en aarzelend          

ik ben brutaal en dominant          

17 

Ik heb vaak problemen met anderen doordat ik niet te 
veel betrokken wil raken 

         

Ik heb vaak problemen met anderen doordat ik ze 
afhankelijk van mij wil maken 

         

18 

Ik kan mijn gevoelens goed opzij zetten om een klus te 
klaren 

         

Gewoonlijk moet ik eerst mijn gevoel verwerken voor 
ik kan handelen 

         

19 

Doorgaans ben ik systematisch en behoedzaam          

Doorgaans ben ik avontuurlijk en bereid om risico’s te 
nemen 

         

20 

Ik hou van gezelschap van anderen en ben 
ondersteunen en opofferend 

         

Ik ben vaak serieus en gereserveerd en hou van 
discussies.  

         

           

 (SUB)TOTAAL OPTELLEN aantal kruisjes          

  A B C D E F G H I 
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  A B C D E F G H I 

21 

Ik ben graag een steunpilaar voor anderen          

Ik heb vaak de behoefte om goed te presteren           

22 

Ik ben onafhankelijk en stel graag moeilijke vragen          

Ik behoud graag mijn evenwicht en gemoedsrust          

23 

Ik ben halsstarrig en sceptisch          

Ik ben zachtaardig en sentimenteel           

24 

Ik ben vaak bang dat ik iets mis dat nog beter of 
leuker is  

         

Ik ben bang dat iemand misbruik van mij maakt als ik 
mijn schild laat vallen 

         

25 

Mijn gewoonte om afstandelijk te zijn ergert mensen          

Mijn gewoonte om anderen te vertellen wat ze 
moeten doen ergert mensen 

         

26 

Ik kan mij makkelijk distantiëren van problemen, 
wanneer die zich voordoen 

         

Als ik zorgen heb, verwen ik mijzelf vaak met iets 
leuks 

         

27 

Ik kan vertrouwen op mijn vrienden en zij op mij          

Ik ben niet afhankelijk van anderen, doe de dingen 
op mijn manier 

         

28 

Ik ben vaak afstandelijk en in gedachten verzonken          

Ik ben vaak humeurig en door mijzelf in beslag 
genomen 

         

29 

Ik hou ervan om mensen uit te dragen, ‘’door elkaar 
te schudden’’ 

         

Ik hou ervan om mensen te troosten en te kalmeren          

30 

Ik ben doorgaans extravert en een sociaal mens          

Over het algemeen ben ik eerlijk en heb veel 
zelfdiscipline 

         

           
 (SUB)TOTAAL OPTELLEN aantal kruisjes          
  A B C D E F G H I 
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  A B C D E F G H I 

31 

Ik vind het prettig om mensen te laten weten waar ik 
goed in ben 

         

Ik ben meestal te verlegen om mijn vaardigheden te 
laten zien 

         

32 

Mijn interesses en hobby’s zijn belangrijker dan 
comfort en zekerheid 

         

Comfort en zekerheid zijn voor mij belangrijker dan 
mijn hobby’s  

         

33 

Als ik een conflict heb met anderen, trek ik mij 
meestal terug 

         

Als ik een conflict heb met anderen, vecht ik dat uit          

34 

Ik ben te star en veeleisend naar anderen toe          

Ik geef te gemakkelijk toe          

35 

Ik word gewaardeerd om mijn levenslust en gevoel 
voor humor 

         

Ik word gewaardeerd om mijn stille kracht en 
ruimhartigheid 

         

36 

Mijn succes heb ik te danken aan het feit dat ik een 
goede indruk maak 

         

Ik bereik veel, ondank mijn gebrek aan interesse voor 
het ontwikkelen van intermenselijke vaardigheden  

         

37 

Ik ben trots op het feit dat ik origineel en vindingrijk 
ben 

         

Ik ben trots op mijn doorzettingsvermogen en mijn 
gezond verstand 

         

38 

Ik ben zeer sterk en assertief          

Ik ben voornamelijk meegaand en inschikkelijk           

39 

Ik doe mijn best om geaccepteerd te worden en 
geliefd te zijn 

         

Geaccepteerd worden en geliefd zijn is niet 
belangrijk voor mij  

         

40 

Als reactie op druk van anderen trek ik mij steeds 
meer terug 

         

Als reactie op druk van anderen word ik agressiever           

           

 (SUB)TOTAAL OPTELLEN aantal kruisjes          

  A B C D E F G H I 
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  A B C D E F G H I 

41 

Mensen hebben belangstelling voor mij omdat ik 
rustig, ongewoon en diepzinnig ben 

         

Mensen zijn in mij geïnteresseerd omdat ik hartelijk, 
charmant en in hen geïnteresseerd ben 

         

42 

Harmonie en tolerantie zijn belangrijk voor mij          

Plicht en verantwoordelijk hebben veel betekenis 
voor mij 

         

43 

Ik motiveer mensen door grote plannen te maken en 
beloftes te doen 

         

Ik motiveer mensen door heb te wijzen op de 
consequenties wanneer ze mijn advies niet opvolgen 

         

44 

Ik laat zelfden mijn emoties zien          

Ik geef vaak blijk van mijn emoties          

45 

Omgaan met details is niet mijn sterke punt          

Ik kan uitstekend met details omgaan          

46 

Heel vaak benadruk ik hoeveel ik met mijn vrienden 
gemeen heb 

         

Heel vaak benadruk ik dat ik anders ben dan mijn 
vrienden 

         

47 

Als de gemoederen verhit raken, wil ik me ermee 
bemoeien 

         

Als de gemoederen verhit zijn, houd ik mij liever 
afzijdig 

         

48 

Ik steun mijn vrienden, ook al hebben zij het bij het 
verkeerde eind 

         

Ik wil geen compromis sluiten omwille van 
vriendschap 

         

49 

Ik ben een zeer gemotiveerde doorzetter          

Mijn ondersteuning van anderen is welgemeend           

50 

Als ik zorgen heb zoek ik graag afleiding voor mijzelf          

Als ik zorgen heb, tob ik vaak over mijn problemen          

           

 (SUB)TOTAAL OPTELLEN aantal kruisjes          

  A B C D E F G H I 
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  A B C D E F G H I 

51 

Ik twijfel vaak of dingen wel zijn wat ze lijken          
Ik heb vaak een sterk gevoel over hoe dingen zouden 
moeten zijn.  

         

52 

Problemen met anderen ontstaan doordat ik bazig 
benen de leiding neem 

         

problemen met andere ontstaan doordat ik 
pessimistisch ben en zeurderig 

         

53 

Ik handel naar mijn gevoel en neem het leven zoals 
het komt 

         

Ik reageer liever niet op mijn gevoel uit angst dat dat 
meer problemen oproept 

         

54 

Het middelpunt van de belangstelling zijn, vind ik 
prettig. 

         

Ik vind het normaal als ik in het middelpunt van de 
belangstelling sta 

         

55 

Ik ben spontaan en improviseer als er problemen zijn          
Ik ben voorzichtig en probeer mij voor te bereiden op 
onvoorziene problemen 

         

56 

Ik word boos als anderen niet genoeg waardering 
tonen voor wat ik voor hen doe 

         

Ik word boos als anderen niet luisteren naar wat ik 
hen te  vertellen heb 

         

57 

Zelfstandigheid en onafhankelijkheid zijn belangrijk 
voor mij 

         

Gewaardeerd en bewonderd te worden is belangrijk 
voor mij 

         

58 

In discussies met vrienden druk ik mijn eigen mening 
door 

         

In discussies met vrienden kom ik he tegemoet 
omwille van de vriendschap  

         

59 

Ik ben vaak bezitterig naar degene die mij dierbaar 
zijn, vind het moeilijk om ze met rust te laten 

         

Ik ‘test’ mijn dierbaren weleens of ze er wel echt 
voor mij zijn 

         

60 

Een van mijn sterkste punten is het zorgen dat de 
zaken voor elkaar komen en het regelen van de 
middelen daarvoor 

         

Eén van mijn grootste krachten is om met nieuwe 
ideeën te komen en mensen daar enthousiast voor 
te maken  

         

           
 (SUB)TOTAAL OPTELLEN aantal kruisjes          
  A B C D E F G H I 
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  A B C D E F G H I 

61 

Ik ben vaak emotioneel en nogal ongedisciplineerd          

Ik ben gedreven en heb de neiging om streng voor 
mijzelf te zijn 

         

62 

Ik probeer mijn leven snel, intens en opwindend te 
houden 

         

Ik probeer mijn leven geregeld, stabiel en vredig te 
houden 

         

63 

Ik laat niet graag mijn verplichtingen uit het 
verleden los, dus ik heb moeite met belangrijke 
veranderingen in het leven. 

         

Ik voel me niet prettig bij een lange termijn 
verplichtingen, dus ik maak het mij bij belangrijke 
veranderingen in het leven nogal makkelijk  

         

64 

Doorgaans minimaliseer ik mijn gevoelens en 
besteed er niet veel aandacht aan 

         

Ik heb de neiging te drijven op mijn gevoelens en ze 
lang vast te houden 

         

65 

Ik geef veel mensen een doel en motivatie           

Ik geef veel mensen aandacht en verzorging           

66 

Ik ben te makkelijk en te toegeeflijk ten opzichte 
van mijzelf 

         

Ik ben te serieus en te streng voor mijzelf           

67 

Ik ben zelfverzekerd en gedreven om uit te blinken          

Ik ben bescheiden en ik ben gelukkig als ik mijn 
eigen tempo kan aanhouden 

         

68 

Ik ben trots op mijn helderheid en objectiviteit           

Ik ben trots op mijn betrouwbaarheid en 
betrokkenheid 

         

69 

Ik besteed niet veel tijd aan introspectie, dingen 
voor elkaar krijgen is belangrijker voor mij 

         

Ik wil graag mijn gevoelens begrijpen, ik besteed 
veel tijd aan introspectie  

         

70 

Ik zie mijzelf als zonnig en informeel           

Ik vind mijzelf een serieus en eervol persoon          

           

 (SUB)TOTAAL OPTELLEN aantal kruisjes          

  A B C D E F G H I 
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  A B C D E F G H I 

71 

Ik heb een snelle geest en een tomeloze energie          

Ik heb een warm hart en ik ben zeer toegewijd           

72 

Ik houd me graag bezig met dingen die de 
mogelijkheid geven op beloning en persoonlijke 
erkenning 

         

Ik ben bereid om beloning en persoonlijke erkenning 
op te geven, als dat betekent dat ik dingen kan doen 
waar ik werkelijk in geïnteresseerd ben  

         

73 

Het vervullen van sociale verplichtingen heeft geen 
hoge prioriteit bij mij 

         

Ik neem mijn sociale verplichtingen doorgaans heel 
serieus.  

         

74 

Ik geef er voorkeur aan om de leiding te nemen          

Ik laat doorgaans makkelijk een andere de leiding 
nemen. 

         

75 

In de loop der jaren zijn mijn normen en waarden 
praktisch onveranderd 

         

Door de jaren heen zijn mijn waarden en levensstijl 
diverse keren  veranderd  

         

76 

Ik heb niet bijzonder veel zelfdiscipline           

Ik heb niet veel aansluiting met mensen          

77 

Ik heb vaak het gevoel dat mijn opofferingen voor lief 
worden genomen 

         

Ik voel me vaak emotioneel te kwetsbaar om met 
anderen om te gaan 

         

78 

Ik denk al snel aan het allerergste          

Meestal denk ik dat alles op zijn pootjes terecht komt          

79 

Mensen vertrouwen mij omdat ik eerlijk ben en doe 
wat juist is 

         

Mensen vertrouwen mij omdat ik betrouwbaar ben 
en op hen pas 

         

80 

Vaak ben ik zo met mijn eigen projecten bezig dat ik 
geïsoleerd raak van anderen  

         

Ik ben zo betrokken bij anderen dat ik mijn eigen 
bezigheden soms verwaarloos  

         

           

 (SUB)TOTAAL OPTELLEN aantal kruisjes          

  A B C D E F G H I 
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  A B C D E F G H I 

81 

In een eerste ontmoeting ben ik gezellig en 
onderhoudend  

         

In een eerste ontmoeting van ik evenwichtig en 
gereserveerd  

         

82 

Normaal gesproken ben ik pessimistisch, het glas is 
halfleeg 

         

Normaal gesproken ben ik optimistisch, het glas is 
halfvol 

         

83 

Ik leef graag in mijn eigen wereld          

Ik laat de wereld graag weten dat ik besta          

84 

Ik wordt vaak gehinderd door nervositeit, 
onzekerheid en twijfel 

         

Ik heb vaak last van ongeduld, perfectionisme en 
bezorgdheid 

         

85 

Ik besef dat ik vaak te koel en gereserveerd ben          

Ik besef dat ik vaak te persoonlijk en te intiem ben          

86 

Ik krijg dingen niet af omdat ik teveel mogelijkheden 
zie 

         

Ik krijg dingen niet voor elkaar omdat de geboden 
kansen niet kan benutten 

         

87 

Het duurt lang voordat ik tot handelen overga          

Ik kom snel in actie          

88 

Ik heb zelden moeite met het nemen van 
beslissingen 

         

Ik heb meestal moeite met het nemen van 
beslissingen 

         

89 

Ik heb de neiging om te intiem met anderen te 
worden 

         

Ik kom niet genoeg voor mijzelf op          

90 

Ik doe niet mijn uiterste best om mensen te 
ontmoeten en relaties aan te knopen 

         

Ik doe wel mijn uiterst best om mensen te 
ontmoeten en relaties aan te knopen 

         

           

 (SUB)TOTAAL OPTELLEN aantal kruisjes          

  A B C D E F G H I 
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  A B C D E F G H I 

91 

Als ik niet zeker weet wat ik moet doen vraag ik 
advies aan anderen 

         

Als ik twijfel probeer ik verschillende dingen uit om 
te kijken wat mij het best bevalt 

         

92 

Ik maak me zorgen dat activiteiten van anderen mij 
afleiden van mijn bezigheden  

         

Ik maak mij zorgen dat ik niet betrokken wordt bij 
activiteiten van anderen  

         

93 

Als ik boos ben, word ik afstandelijk           

Als ik boos ben, geef ik iemand een uitbrander          

94 

Ik kom vaak moeilijk in slaap          

Ik val makkelijk in slaap          

95 

Ik probeer er vaak achter te komen wat anderen van 
mij willen 

         

Ik probeer er vaak achter te komen hoe ik 
vertrouwelijk met anderen kan worden 

         

96 

Ik ben meestal snel opgewonden, een snelle pater en 
gevat 

         

Ik ben doorgaans weloverwogen, recht door ze en 
bedachtzaam 

         

97 

Vaak laat ik anderen inzien dat zij een vergissing 
maken 

         

Meestal houd ik me stil als ik een andere een fout zie 
maken 

         

98 

Over het geheel ben ik onbesuisd, met de 
oppervlakkige gevoelens 

         

Over het geheel ben ik venewichtig, ‘’stille wateren 
hebben diepe gronden’’ 

         

99 

Als ik iemand niet mag laat ik dat meestal wel op een 
of andere manier blijken 

         

Als ik iemand niet mag, blijf ik toch vriendelijk; 
ondanks mijn gevoelens 

         

100 

Ik heb vaak problemen door mijn lichtgeraaktheid en 
doordat ik alles al snel persoonlijk opvat  

         

Een groot aantal van mijn problemen wordt 
veroorzaakt door mijn desinteresse voor sociale 
regels 

         

           

 (SUB)TOTAAL OPTELLEN aantal kruisjes          

  A B C D E F G H I 
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  A B C D E F G H I 

 
101. Mijn benadering is om in te springen en mensen 
te helpen 

         

 
101. Mijn benadering is om mensen te laten zien hoe 
zij zichzelf kunnen helpen 

         

 
102. Over het algemeen laat ik de dingen graag 
vieren en overleg ik mijn grenzen 

         

 
102. Over het algemeen houd ik er niet van om 
controle over mijzelf te verliezen 

         

 
103. Ik zet me teveel in om alles in orde te hebben 
voor anderen 

         

 
103. Ik hecht er belang aan om dingen beter te doen 
dan anderen  

         

 
104. Ik ben beschouwend ingesteld en heb een groot 
voorstellingsvermogen  

         

 
104. Ik ben praktisch ingesteld en probeer dingen 
aan de gang te houden 

         

 
105. Ik heb de gave om innerlijke 
gemoedstoestanden te kunnen beschrijven  

         

 
105. Een sterk punt is mijn vermogen om de leiding 
te nemen bij problemen 

         

 
106. Ik sta niet graag onder druk dus zal anderen ook 
niet onder druk zetten 

         

 
106. Ik wil dingen correct laten verlopen, zelfs als 
anderen dat vervelend vinden 

         

 
107. Ik ben blij met mijn enthousiasme en mijn 
openstaan voor nieuwe ervaringen 

         

 
107. Ik ben trots op hoe belangrijk ik ben in het leven 
van anderen 

         

 
108. Op anderen kom ik vaak over als ongewoon of 
zelfs vreemd 

         

 
108. Ik kom vaak over als fatsoenlijk, zelfs aardig          

 
109. Ik doe meestal wat ik moet doen          

 
109. Ik doe meestal wat ik wil          

 
110. Ik geniet van moeilijke situaties of werken onder 
hoge druk 

         

 
110. Ik vermijd liever moeilijke situaties of werken 
onder hoge druk 

         

           
 (SUB)TOTAAL OPTELLEN aantal kruisjes          
  A B C D E F G H I 

 

 

 

 



De Regenboog Academy - certificeringstoets Enneagram  13 

 

  A B C D E F G H I 

111 

Ik ben trots op mijn flexibiliteit; wat geschikt of 
belangrijk is, verandert vaak 

         

Ik ben trots op mijn vermogen een standpunt in te 
nemen, ik ben standvastig 

         

112 

Ik geef de voorkeur aan zuinigheid en soberheid          

Ik neig tot overdaad en te hard van stapel lopen          

113 

Mijn gezondheid en welzijn lijdt onder mijn 
verlangen anderen te helpen 

         

Mijn vriendschappen lijden vaak onder mijn 
persoonlijke behoeften 

         

114 

Globaal genomen ben ik te behoedzaam en te 
omzichtig 

         

Over het algemeen ben ik te open en te goed van 
vertrouwen 

         

115 

Ik schrik vaak mensen af omdat ik te gespannen ben           

Ik stoot vaak mensen af omdat ik agressief ben          

116 

Voor ik iets doe vind ik het belangrijk om 
alternatieven te onderzoeken 

         

Ik vind het belangrijk anderen van dienst te zijn en 
mij voor heb in te zetten 

         

117 

Een van mijn kenmerken is mijn gelijkmatige humeur          

Sterke stemmingswisselingen zijn typerend voor mij           

118 

Intense emoties en gebeurtenissen die een diepe 
indruk achterlaten zijn aantrekkelijk voor mij 

         

Situaties die mij een rustig gevoel geven, waarbij ik 
mij op mijn gemak kan voelen, vind ik prettig 

         

119 

Ik ben praktisch en verwacht dat mijn werk concrete 
resultaten oplevert 

         

Praktische resultaten doen mij minder dan het 
kunnen nastreven van mijn persoonlijke interesses 

         

120 

Ik heb een diepe behoefte om ‘’erbij’’ te horen          

Ik heb een grote behoefte aan evenwicht          

           

 (SUB)TOTAAL OPTELLEN aantal kruisjes          

  A B C D E F G H I 
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  A B C D E F G H I 

121 

Ik heb in het verleden te veel afstand genomen in 
vriendschappen 

         

In relaties heb ik in het verleden vaak  aangedrongen 
op te veel intimiteit  

         

122 

Ik heb de behoefte om te denken aan het verleden.          

Doorgaans loop ik vooruit op de dingen die ik ga doen          

123 

Ik zie mensen meestal als opdringerig en veeleisend          

Ik zie anderen vaak als onverantwoordelijk en 
inefficiënt 

         

124 

Over het algemeen vertrouw ik alleen mijzelf          

Over het algemeen heb ik niet veel zelfvertrouwen          

125 

Ik ben waarschijnlijk te passief en niet betrokken           

Ik ben waarschijnlijk bedillerig en manipulatief           

126 

Ik word door twijfel aan mijzelf weerhouden van mijn 
doel 

         

Ik laat mij zelfden weerhouden door twijfel aan mijzelf          

127 

Als ik moet kiezen tussen iets bekend en iets nieuws, 
kies is iets nieuws 

         

Ik kies meestal voor iets waarvan ik weet dat ik het 
leuk vind, waarom zou ik teleurgesteld zijn over iets 
wat ik misschien niet leuk vind. 

         

128 

Ik vind dat echt liefde niet afhangt van lichamelijk 
contact 

         

Ik vind lichamelijk contact belangrijk, zo kan ik anderen 
duidelijk maken hoe ik over hen denk, en hen gerust 
stellen 

         

129 

In een meningsverschil ben ik vaak cru en rechtstreeks          

Als ik een confrontatie met iemand heb, draai ik er 
meestal te veel omheen 

         

130 

Ik word aangetrokken door onderwerpen die anderen 
waarschijnlijk storend of beangstigend vinden 

         

Ik sta liever niet te lang stil bij storende of 
beangstigende onderwerpen 

         

           

 (SUB)TOTAAL OPTELLEN aantal kruisjes          

  A B C D E F G H I 
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  A B C D E F G H I 

131 

Ik heb vaak problemen met mensen omdat ik 
ontwijkend en gesloten ben 

         

Ik heb vaak problemen met mensen omdat ik 
opdringerig en bemoeizuchtig ben 

         

132 

Ik maak me zorgen dat ik niet de middelen heb om te 
voldoen aan de verplichtingen die ik op mij heb 
genomen. 

         

Ik maak mij zorgen dat ik niet de zelfdiscipline heb om 
me te concentreren op wat mij werkelijk voldoening 
schenkt. 

         

133 

Over het algemeen ben ik intuïtief en individualistisch           

Over het algemeen ben ik zeer efficiënt en 
verantwoordelijk 

         

134 

Een van mijn grootste problemen is om gas terug te 
nemen 

         

Een van mijn grootste problemen is om van mijn 
mafheid af te komen 

         

135 

Als ik mij onzeker voel, word ik twistziek en verdedigen          

Als ik mij onzeker voel, word ik arrogant en afwijzend           

136 

Ik heb een open geest en ben bereid nieuwe 
benaderingen te proberen 

         

Ik ben open en bereid om mijn gevoelend met anderen 
te delen 

         

137 

Ik lijk sterker dan ik in werkelijkheid ben          

Ik kom zorgzamer over dat ik in werkelijkheid ben          

138 

Gewoonlijk volg ik mijn geweten en verstand          

Ik volg doorgaans mijn gevoel en impulsen          

139 

Bij ernstige tegenslag voel ik mij ontmoedigd en 
lijdzaam 

         

Ernstige tegenslag maakt me gevoelloos en 
vastberaden 

         

140 

Ik zorg meestal wel voor een ‘’vangnet’’ om op terug te 
vallen  

         

Ik kies ervoor om zo min mogelijk afhankelijk te zijn          

           

 (SUB)TOTAAL OPTELLEN aantal kruisjes          

  A B C D E F G H I 
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  A B C D E F G H I 

141 

Ik moet sterk zijn voor anderen, dus ik heb geen tijd 

om met mijn gevoelend en mijn angsten om te gaan 

         

Ik heb moeite om het hoofd te bieden aan mijn 

gevoelend en angsten, dus het moeilijk voor mij om 

sterk te zijn voor anderen 

         

142 

Ik vraag me vaak af waarom mensen zo gelukkig zijn 

terwijl er zoveel in het leven een rommeltje is 

         

Ik vraag me vaak af waarom mensen zich 

concentreren op het negatieve terwijl er zoveel 

moois in het leven is 

         

143 

Ik doe mijn uiterste best om niet als saai te worden 

gezien 

         

Ik doe mijn uiterste best om niet als egoïstisch te 

worden gezien 

         

144 

Ik vermijd intimiteit als ik vrees dat ik overstelpt 

word door de behoeften en eisen van anderen 

         

Ik vermijd intimiteit als ik vrees dat ik niet kan 

voldoen aan de verwachtingen van anderen  

         

           

 (SUB)TOTAAL OPTELLEN aantal kruisjes          

  A B C D E F G H I 

 

 

Tel nu per kolom de aantal ingevulde roze vakjes bij elkaar op. Deze kun je in de volgende 

tabel invullen.  
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Totalen 
 
 

(SUB)TOTAAL OPTELLEN BLZ. 16          

(SUB)TOTAAL OPTELLEN BLZ. 15          

(SUB)TOTAAL OPTELLEN BLZ .14          

(SUB)TOTAAL OPTELLEN BLZ. 13          

(SUB)TOTAAL OPTELLEN BLZ. 12          

(SUB)TOTAAL OPTELLEN BLZ .11          

(SUB)TOTAAL OPTELLEN BLZ .10          

(SUB)TOTAAL OPTELLEN BLZ. 9          

(SUB)TOTAAL OPTELLEN BLZ. 8          

(SUB)TOTAAL OPTELLEN BLZ .7          

(SUB)TOTAAL OPTELLEN BLZ. 6          

(SUB)TOTAAL OPTELLEN BLZ. 5          

(SUB)TOTAAL OPTELLEN BLZ .4          

(SUB)TOTAAL OPTELLEN BLZ .3          

(SUB)TOTAAL OPTELLEN BLZ. 2          

 

          

TOTAAL PER LETTER          

 A B C D E F G H I 

 

Om nu jouw Enneatype te bepalen gaan we deze totaal gegevens per kolom invoeren in de 

volgende tabel.  

Geef in de volgende tabel jouw totaal score aan met een X naast de aangegeven punten 

(linker kolom). Maak een lijnverbinding tussen de X-en.  

 

Het Enneatype vind je in de onderste rij.  
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Jouw Enneatype 
 

Naam:  

Datum:  

 

Behaalde 

punten 
A B C D E F G H I 

33          

32          

31          

30          

29          

28          

27          

26          

25          

24          

23          

22          

21          

20          

19          

18          

17          

16          

15          

14          

13          

12          

11          

10          

9          

8          

7          

6          

5          

4          

3          

2          

1          

 A B C D E F G H I 

Enneatype 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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Richtlijnen voor interpretatie 
 

• De meeste mensen scoren het hoogst op één of twee type(n). Bepaal aan de hand 

van jouw persoonlijke topscores jouw persoonlijkheidstype(n) volgens het 

Enneagram. 

• Houd nadrukkelijk voor ogen dat geen enkel type waardevoller of beter is dan andere 

typen. 

• Elk type heeft speciale krachten en eveneens specifieke zwaktes ofwel 

ontwikkelingspunten. 

• Lees de bijbehorende beschrijving(en) en beoordeel of jij jezelf daarin herkent. Lees 

ook de overige beschrijvingen; daarin vind je als het goed is minder van jezelf terug. 

• Je kunt jouw type(n) controleren door iemand die je goed kent de vragen te laten 

beantwoorden met jou in gedachten. Het wordt interessant wanneer je anders 

overkomt dan je zelf denkt. 

• Drie of meer topscores kunnen wijzen op een veelzijdige persoonlijkheid die in 

uiteenlopende situaties op verschillende manieren inspeelt. 

• Drie of meer topscores kunnen ook wijzen op niet-adequate beantwoording van de 

vragen. 

• Lees de instructie nogmaals door en beoordeel kritisch jouw ‘ja’- antwoorden. 

• Lees wanneer je jouw type(n) hebt bepaald de beschrijving(en) van jouw 

leerpunt(en). Je verbetert jouw effectiviteit door de positieve eigenschappen hiervan 

over te nemen. 

• Besteed ook aandacht aan jouw laagste score(s). Bijbehorende type(n) omvat(ten) 

bepaalde kwaliteiten welke je in jezelf zou kunnen onderzoeken en ontwikkelen. 

 

 


