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paars

rood

blauw

oranje

groen

geel

turkoois

normaal
(voelt veilig)

Gevaarlijk voor de
groep door
agressie
Verstorend voor
het evenwicht

Stelt systeem
boven de groep.
Machinaal; ziet
de natuur en de
mens niet

Gevaarlijk voor de
groep door
uitbuiting
Sloopt de natuur
voor eigen gewin.

Gevaarlijk voor de
groep door focus
op individu. Langdradig, waar stilte
meer zegt

Te rationeel.
Blasfemisch,
ontkent het
goddelijke, wil
alles analyseren

Vreemd,
Lijkt van een
andere wereld

Laf, verschuilt
Laf,mijdt elke
zich achter regels Onbetrouwbaar,
confrontatie
Naïef, ziet niet dat laat je zo vallen
Neerbuigend
hij gebruikt wordt voor eigenbelang door begrijpende
houding

Vermijdt confrontatie met woorden. Warrig en
onpraktisch met
al die theorie

Vreemd
Laf, kom niet voor
zichzelf op

Chaotisch, ziet
voor iedere
oplossing een
probleem
Maakt niets af

Vreemd, hecht
zich aan geen
enkel systeem

Kinderlijk,
verschuilt zich
achter de groep

Agressief,
Magisch, werkt
Overtreed regels
volgens primitieve
voor direct
orde
eigenbelang

oranje van

Leeft in het
verleden
Doelloos. hier
bereik je niets
mee

groen van

Kleingeestig, te
zeer op eigen
kleine groep
gericht

geel van

turkoois van

normaal
(lekkere
confrontatie)

Snel, hakt knopen
Betrouwbaar,
door.
maar rigide,
Kortzichtig, te
snapt doelen niet
impulsief
Traag, makkelijk
Bouwt niets op
te manipuleren
Angstaanjagend,
onvoorspelbaar,
egocentrisch,
verpest de sfeer.

Onwetend, wil
Ondoordacht,
geloven, niet
Kiest confrontatie
analyseren en
zonder inhoud
begrijpen, Leeft in Ziet complexiteit
het verleden
niet
Angstig,
Oorspronkelijk
maar onwetend,
Verbonden met
de natuur

normaal
(loyaal, denkt ook
in risico’s)

Geobsedeerd
door respect en
pikorde

Onbetrouwbaar
en egoïstisch.
Gaat staats voor
eigen doel

Ongeorganiseerd,
probeert met
woorden plicht te
ontlopen. Naïef
over misbruik.

normaal
(kan je zaken
mee doen)

Onrealistisch en
soft. Ontkent
ongelijkheid.
Traag door veel
overleg

Onpersoonlijk,
Opportunistisch
stelt regels boven Realiseert doelen,
mensen en
maar vraag niet
relaties
hoe. Arrogant.

normaal
(het klikt)

Vreemd, onzichtCreatief en slim
baar door zichzelf
Theoretisch,
niet te positionecomplicerend,
ren. Vergeet
komt niet tot actie
eigenbelang
Vrijblijvend
Onaangedaan
door emoties,
Wil zich niet
conformeren

Vreemd, is wel
sociaal, maar
bindt zich niet
aan groep of
individuen

Belemmerend
door angst om
fouten te maken
Wil orde in plaats
van oplossingen

Handig, zonder
diepgang.
Gebruikt kennis
alleen
instrumenteel

Aardig, maar
angstig en
bedillerig, Niet
open voor kritiek,
Creëert taboe’s

normaal
(heeft overzicht)

Intrigerend,
Weinig
geconcentreerd ,
kan concept niet
uitleggen

Naargeestig, te
zeer gezicht op
zekerheid

Consumentistisch
ijdel en
egocentrisch

Kleinzielig door
ideologie en
gelijkheid

Overspannen
verwachtingen
van ideeën en
technologie

normaal
(voelt goed)

