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6. Identiteit en Missie 
Een identiteit geeft aan wat een persoon of organisatie is. De vraag ‘Wat (wie) ben je?’ 
leidt tot interessante communicatie. Vaak wordt het beroep genoemd, maar dat zegt 
eigenlijk alleen functioneel wat je doet. Een (natuurlijke) metaforische beschrijving is 
vaak geschikter voor dit neurologische niveau. Geschikte metaforen zijn een bepaald 
dier of plant, een kenmerkend soort plaats (zoals: waterval, bron, vulkaan, ster, zee, 
etc.), of een mythische figuur (uit mythologische verhalen of fantasie). 
 

6.1 Missie 
Een missie geeft aan wat de bestaansreden is van een organisatie en wordt ook wel de 
ziel of het hart van de organisatie genoemd. Niet voor niets worden organisaties die een 
missie hebben die werkelijk wordt gedragen door de medewerk(st)ers ook wel bezielde 
organisaties genoemd. Doordat de neuzen van de medewerk(st)ers in een dergelijke 
organisaties in dezelfde richting worden gezet kan worden volstaan met minder regels 
en richtlijnen. Een visie is een aanvulling op een missie. Een visie geeft een wat 
specifiekere voorstelling van zaken van de uiteindelijk gewenste situatie. 
 
Hoe creëer je een missie-omschrijving1? 

1. Kies een centraal thema 
Het thema zou makkelijk te begrijpen moeten zijn, niet-controversieel, en te 
vertalen zijn naar gedrag wat support kan winnen. 

2. Communiceer met actie 
”Walk your talk” (doe wat je zegt) en je bent meer overtuigend naar 
werknemers die een natuurlijke argwaan of wantrouwigheid hebben van 
“nieuwe” managementinitiatieven. 

3. Focus op een aantal sleutelwaarden van gedrag 
Bijvoorbeeld bij een klantenservice zou je werknemers kunnen vragen te 
glimlachen en attent te zijn. Dit gedrag is makkelijk waarneembaar en duidelijk 
van waarde. 

4. Verwacht dat dingen tijd kosten 
Het implementeren van een missie voor een organisatie kan jaren kosten. 

5. Bouw openheid en vertrouwen op 
Dit vereist geduld en “leading bij example” (leiden door het voorbeeld te geven) 

 
Wat moet erin staan? 

1. Verklaring van doel 
Beschrijf een hoger doel wat een beroep doet op hogere waarden in plaats van 
zelfzuchtige motieven. Voeg de verantwoordelijkheid van de organisatie naar 
belanghebbenden toe. 

2. Verklaring van strategie 
Dit beschrijft het werkdomein en legt uit waarom het aantrekkelijk is. Het bevat 
de strategische positionering voor succes. 

3. Verklaring van waarden 
Identificeer waarden die een link vormen met het doel en waarop werknemers 
trots kunnen zijn. De waarden zouden de organisatiestrategie moeten 
bekrachtigen. 

                                                
1 Samenvatting van: Andrew Campbell and Laura L. Nash et. al. ‘A Sense of Mission’ (vertaald) 
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4. Verklaring van de standaard voor gedrag 
Beschrijf duidelijk de gedragsmatige standaard voor de strategie en waarden. 

5. Verklaring van karakter 
Deze verklaring is makkelijk te lezen en het voorziet in een heldere beschrijving 
van de organisatiecultuur. 

  
Franklin Covey, de schrijver van principle based leadership heeft een persoonlijke 
‘missionbuilder’ ontwikkeld2. Voor het formuleren van de missie wordt uitgegaan van waarden, 
principes, algemene kwaliteiten, persoonlijke sterke punten & talenten, en neigingen en 
gebruiken die belemmerend kunnen werken. Zie Bijlage 3 voor een overzicht. 
 

1. Wat vind je belangrijk in je leven? [wat zijn je 5 belangrijkste waarden] 
2. Bepaal de principes die bij je passen [wat zijn je 4 belangrijkste principes] 
3. Beschouw de kwaliteiten van invloedrijke personen (ouder, leraar, historisch 

figuur, vriend, leider, relatie) [noem 6 positieve kwaliteiten van 2 meest 
invloedrijke personen] 

4. Welke sterke punten en talenten heb je zelf? [noem 6 persoonlijke sterke 
punten of talenten] 

5. Welke neigingen of karaktereigenschappen weerhouden je ervan de persoon 
te worden die je wilt zijn? [noem 3 belemmerende neigingen of gebruiken]  

6. Identificeer vier mensen die je belangrijk vind in je leven (liefdesrelatie, 
familielid, een vriend en een werkrelatie).  

7. Visualiseer jezelf in de toekomst en beschouw met welke woorden 
(kwaliteiten) deze mensen jou op een feestelijke gelegenheid ter ere van jou 
beschrijven. [kies 3 kwaliteiten per relatie]  

 
 
 

                                                
2 Zie: http://www.franklincovey.com/missionbuilder/index.html  
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6.2 Persoonlijkheid en Archetypen  
Een andere manier of je levensmissie te ontdekken is via goddelijke inspiratie. Caroline 
Myss stelt in haar boek ‘Sacred Contracts’ dat iedereen een contract heeft gemaakt 
voordat ze als mens op aarde kwamen.  
 
De Stadia van het contract zijn: 

1. Contact: Een moment van verbinding ontstaat tussen jou en het Goddelijke 
2. Acht slaan op de oproep: Ontwaakt zijnd pas je nieuwe wijsheid toe in je leven zoals 

zich dat voordoet 
3. Hernoeming: Je neemt een nieuwe naam of rol aan met spirituele significantie. 
4. Opdrachten: Je leven lang kom je buitengewone gelegenheden en uitdagingen tegen 

die continue overgangen en aanpassingen vereisen. 
5. Overgave: Je krijgt voortdurend tests die je vragen welke wereld je kiest te volgen, dat 

van het Goddelijke of dat van de aarde? 
 
Als voorbeelden worden de contracten van Jezus, Mohammed en Buddha genoemd. 
Iedereen zou 12 archetypes hebben waarvan vier een vaste energetische basis vormen: 

1. Kind 
2. Slachtoffer 
3. Prostituee  
4. Saboteur 

 
Een algemene lijst van archetypen: 
 
Advocaat 
Alchemist (Magiër,  

Wetenschapper) 
Artiest 
Atleet 
Bedelaar 
Clown (Nar) 
Detective 
Dichter 
Dief 
Dienstknecht 
Diplomaat (Mediator) 
Don Juan 
Engel 
Exorcist 
Femme Fatale 
Gids (Guru, Meester) 
God 
Godin  
Gokker 
Healer 
Healer: gewond 
Hedonist 
Held/Heldin 
Hulpverlener 
Journalist 

Kind 
Kind: eeuwige jongen/meisje 
Kind: gewond 
Kind: magisch/onschuldig 
Kind: natuur 
Kind: wees 
Koning 
Koningin (Queen) 
Kopieerder 
Lafaard 
Lover 
Maagd 
Martelaar 
Mentor (meester) 
Messias 
Midas 
Moeder 
Monnik/Non (celibatair) 
Mystiek (kluizenaar) 
Netwerker 
Oorlogsstrijder 
Ontwerper (Engineer) 
Oplichter 
Pionier 
Piraat 

Priester 
Prins 
Prinses 
Prostituee 
Rebel 
Rechter 
Redder 
Ridder 
Roddelaar 
Saboteur 
Samaritaan 
Schrijver 
Slaaf (Marionet) 
Slachtoffer 
Student 
Vader (ouder) 
Vampier 
Verhalenverteller (Minstreel) 
Vernietiger 
Verslaafde 
Visionair (Profeet) 
Vormveranderaar 
Vriend / compagnon 
Vrijheidsstrijder 
Zoeker (nomade) 
 

 
Welke 8 van de bovenstaande archetypische rollen passen het meeste bij jou, en hoe? 
Door je eigen rollen en die van anderen te herkennen in bepaalde situaties kun je 
conflicten en uitdagingen beter beheersen doordat je actief rolmotieven kunt gebruiken. 
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6.3 Chakra’s en archetypen 
Caroline Myss introduceert een achtste chakra voor de archetypische energie van het 
collectief. De energie van elk archetype kan worden opgespoord door de spirituele 
significantie (zevende chakra) en de projecties in de psyche (zesde chakra) om te zien 
hoe het de keuzes beïnvloed (vijfde chakra) en emotionele reacties oproept vanuit het 
hart (vierde chakra). Een dramatische verschuiving vind plaats als deze stroom van 
levenskracht je drie laagste chakra’s binnenkomt welke corresponderen met 
eigenwaarde, seksualiteit, macht en overleving welke uiting vinden in je fysieke leven.. 
Hier worden je waarnemingen eerder instinctief dan rationeel en emotioneel, meer 
reactief en niet meer in het bijzonder gericht op spirituele groei.   
 
Een hulpmiddel voor het onderscheiden van chakra’s is haar kolommenmodel: 
Tribal (Stam) 
Externe Noodzakelijkheid 

Individueel 
Interne Keuze 

Symbolisch 
Archetypische compassie 

 7. Relatie met het Goddelijke  
3. Eigenwaarde   
 6. Intellect, Wijsheid 8. Archetypische Dimensie 
2. Geld, Seks, Macht   
 5. Wil, Keuze, Zelfexpressie  
1. Familie, Overleven   
 4. Emotie, Liefde, Vergeving  
 
Iedere chakra heeft zijn eigen les en kenmerken: 
Chakra Les Macht Sterkte Schaduw 
8 Integratie van 

Zelf 
Symbolisch 
aanzicht 

Onthechting, in het huidige moment blijvend, 
onvoorwaardelijk vertrouwen, mogelijkheid 
illusie te herkennen, acceptatie van intuïtieve 
begeleiding 

Ieder archetype heeft zowel 
positieve als schaduwvertoningen 

7 Leven in het nu Innerlijke 
Goddelijkheid 

Vertrouwen in de godheid zowel als innerlijk 
weten, inzicht in healing (genezing), devotie 

De noodzaak te weten waarom 
dingen gebeuren zoals ze doen, wat 
resulteert dat je in het verleden leeft 

6 Zoek alleen de 
waarheid 

Wijsheid Intellectuele vaardigheden, evaluatie van 
inzicht, ontvangen van inspiratie, wijsheid 
genereren uit ervaring 

De waarheid definiëren op 
zelfdienende manieren 

5 Overgave van 
persoonlijke wil 
aan Goddelijke 
wil 

Keuze Vertrouwen, zelfkennis, persoonlijke 
autoriteit, mogelijkheid om je aan je woord 
te houden  

Een obsessieve behoefte om relaties 
en gebeurtenissen te controleren 

4 Liefde is 
Goddelijke 
macht 

Liefde en 
compassie 

Vergeving, toewijding, inspiratie, hoop, 
vertrouwen, de mogelijkheid te genezen 

Jaloersheid, kwaadheid, wrok, en 
de onmogelijkheid om te vergeven 

3 Eer jezelf Zelfrespect Eigenwaarde, zelfdiscipline, ambitie, moed, 
vrijgevigheid, ethiek, instincten, intuïtie 

Afstand doen van persoonlijke 
macht van keuze door een behoefte 
aan erkenning; narcistisch gedrag 

2 Eer elkaar Creativiteit Overlevingsinstincten inclusief ‘vecht of 
vlieg’, veerkracht, volharding, mogelijkheid 
om risico’s te creëren en te nemen, 
seksualiteit en sensualiteit, financiële 
scherpzinnigheid 

Ontkrachten of gebruik maken van 
anderen voor je eigen voordeel 

1 Alles is een Gegrondheid Familie-identiteit, binding, en loyaliteit Uitsluiten van anderen, vooroor-
delen, illusies van superioriteit 
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6.4 Zeven mensentypen 
In de antroposofische pedagogische leer worden 7 mensentypen onderscheiden welke 
met doelbewuste zielescholing: een nieuw intuïtieorgaan en een groeiend bewustzijn 
(bewuste kennis) samenhangen3.   
 
Grondslagen zijn een systematisch ontwikkeld waarnemingsvermogen en een systematisch ontwikkeld 
denkvermogen. Deze twee functies leveren de fundamenten voor alle wetenschap; naarmate zij 
intensiever werken, breiden zij de wetenschappelijke inzichten uit. 
Wat het zieleleven betreft moet men leren de voortdurend veranderende verschijnselen ervan, het deinen 
tussen tegenstellingen , het leven in spanningen en ontspanningen en nog veel meer, te volgen; de ziel is 
een soort van levende en steeds veranderende muziek. Daarom moet het hoger opgevoerde 
waarnemingsvermogen de beweeglijkheid verwerven, die nodig is om deze muziek te kunnen volgen en 
te over zien. Iedere mensenziel is een nieuw muzikaal verschijnsel, met zijn wonderen, zijn mooie en 
minder mooie melodieën; zijn harmonieën en disharmonieën. En zoals alle muziek op getal zeven 
gebouwd is, is dit ook met de menselijke ziel het geval: men kan zeven zieletypen onderscheiden. Dit kan 
niet als toeval worden beschouwd; men heeft hier te maken met kosmische wetmatigheden.   
 
Er zijn zeven mensensoorten die niet zo duidelijk en gemakkelijk te onderscheiden zijn als de dingen in de 
uiterlijke wereld. Men kan ze zo onderscheiden als motieven, die door een muzikale compositie 
heenlopen. Men moet er oog en oor voor krijgen. Want het wonderbaarlijke ervan is wel dit, dat ieder 
mens alle zeven typen in zichzelf omdraagt. En bij iemand van een uitgesproken type betekent dit, dat 
een van die zeven een overwegende rol speelt, misschien twee ervan. In die zin kan men de zeven typen 
onderscheiden. 
 
Wil men de geheimen van het menselijk zieleleven doordringen, dan moet men een open blik bezitten 
voor de wereld om zich heen. Wat daar aan krachten werkt, wat daar als verschijnselen zich voordoen, 
kan men als beeld beschouwen voor wat leeft in het menseninnerlijk. In vroeger tijden werd dit 
merkwaardig geheim zeer goed gekend en aldus geformuleerd, dat men zei: de microkosmos, dat is de 
mens, draagt in zich alles wat men aantreft in de macrokosmos, dus in het hele heelal. En men bedoelde 
ermee, dat men voor het verkrijgen van werkelijke mensenkennis de blik naar buiten moest richten, terwijl 
men voor het verkrijgen van diepere wereldkennis de blik naar binnen moet slaan. Wanneer men geleerd 
heeft deze belangrijke grondwet van het leven toe te passen, dan verschaft dit een werkmethode, die 
uiterst vruchtbaar is in de praktijk van psychologie en opvoeding. Uit de verschijnselen van sterren en 
wolken, planten en dieren kan men gegevens putten, die het mogelijk maken de mensenziel beter te 
begrijpen.  
 
1. Het ikbewuste type 

• Geheugen 
• Slecht contact met de buitenwereld 
• Verhouding tot het verleden 
• Innerlijke wereld hoofdzaak 
• Actief 

5. Het esthetische type 
• Treed oordelend en voelend in de wereld en botst 
• Oordelen + antipathie en sympathie 
• Tijdloos met een momenteel reageren 
• Buitenwereld is hoofdzaak 
• Passief 

2. Het overheersende type 
• Wijsheidsvol denken 
• Actief innerlijk leven 
• Ordent de Chaos van buiten 
• Beheerst het heden 
• Innerlijke wereld en buitenwereld in evenwicht 
• Actief 

6. Het beweeglijke type 
• Combinerend denken en waarnemen + daad 
• Chaos van buiten werkt in passief innerlijk 
• Momenteel reagerend 
• Innerlijke wereld en buitenwereld in evenwicht 
• Passief 

 
3. Het agressieve type 

• Werkt in de wereld en botst 
• Spreken en handelen 
• Verhouding tot de toekomst 
• Buitenwereld is hoofdzaak 
• Actief 

7. Het verdroomde type 
• Dagdroom 
• Spiegelt in de buitenwereld 
• Tijdloos 
• Innerlijke wereld hoofdzaak 
• Passief 

 4. Het stralende type 
• Buiten- en binnenwereld in harmonie 
• Alle zielekrachten in harmonie 
• Activiteit en Passiviteit in harmonie 
• Ideaal type 

 

 

                                                
3 Uit: Max Stibbe ‘Mensentypen’ 1948 / 1978 ISBN 906238062X 
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6.5 Persoonlijkheidsonderzoek 
Vanuit de psychologie kunnen verschillende persoonlijkheidstests worden gedaan. De 
Keirsey's Myers-Briggs classificatie is een veelgebruikte, toegankelijke methode om je 
persoonlijkheidstype te onderzoeken.  
 
De Keirsey4 karakter-sorteerder kent 4 hoofdgroepen met elk weer 4 subtypen: 
Artisans Guardians Idealists Rationals 
Promoter [ESTP] Supervisor [ESTJ] Teacher [ENFJ] Fieldmarshal [ENTJ] 
Crafter [ISTP] Inspector [ISTJ] Counselor [INFJ] Mastermind [INTJ] 
Performer [ESFP] Provider [ESFJ] Champion [ENFP] Inventor [ENTP] 
Composer [ISFP] Protector [ISFJ] Healer [INFP] Architect [INTP] 
 

De 16 Keirsey karaktertypen (vrij vertaald naar Nederlands): 
Ambachtslieden Bewakers Idealisten Rationalisten 
Promotor  Toezichthouder Leraar Admiraal 
Ambachtsman / vrouw Inspecteur Raadsman / vrouw Brein 
Toneelspeler  Verzorger Strijder / Activist Uitvinder 
Componist Beschermer  Genezer Architect  
 
De Keirsey eigenschappen van temperament en karakter in engels: 
 Artisan Guardian Idealist Rational 
Interest 
Education 
Preoccupation 
Vocation 

 
Arts & Crafts 
Technique 
Equipment 

 
Commerce 
Morality 
Materiel 

 
Humanities 
Morale 
Personnel 

 
Sciences 
Technology 
Systems 

Orientation 
Present 
Future 
Past 
Place 
Time 

 
Hedonism 
Optimism 
Cynicism 
Here 
Now 

 
Stoicism 
Pessimism 
Fatalism 
Gateways 
Yesterday 

 
Altruism 
Credulism 
Mysticism 
Pathways 
Tomorrow 

 
Pragmatism 
Skepticism 
Relativism 
Intersections 
Intervals 

Self-Image 
Self-Esteem 
Self-Respect 
Self-Confidence 

 
Artistic 
Audacious 
Adaptable 

 
Dependable 
Beneficent 
Respectable 

 
Empathic 
Benevolent 
Authentic 

 
Ingenious 
Autonomous 
Resolute 

Value 
Being 
Trusting 
Yearning 
Seeking 
Prizing 
Aspiring 

 
Exited 
Impulse 
Impact 
Stimulation 
Generosity 
Virtuoso 

 
Concerned 
Authority 
Belonging 
Security 
Gratitude 
Executive 

 
Enthusiastic 
Intuition 
Romance 
Identity 
Recognition 
Sage 

 
Calm 
Reason 
Achievement 
Knowledge 
Deference 
Wizard 

Social Role 
Mating 
Parenting 
Leading 

 
Playmate 
Liberator 
Negotiator 

 
Helpmate 
Socializer 
Stabilizer 

 
Soulmate 
Harmonizer 
Catalyst 

 
Mindmate 
Individuator 
Visionary 

Ability 
Speech 
Intellect 

 
Harmonic 
Tactical 

 
Associative 
Logistical 

 
Inductive 
Diplomatic 

 
Deductive 
Strategic 

 
Op basis van deze eigenschappentabel kun je bepalen tot welke hoofdgroep je behoort.

                                                
4 David Keirsey “Please Understand Me II” 
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De Keirsey temperament en karaktereigenschappen (vrij vertaald naar Nederlands): 
 Ambachtspersoon Bewaker Idealist Rationalist 
Interesse 

Onderwijs 
Voorkeursgebied 

Beroep 

 

Kunst & Ambachten 
Techniek 
Apparatuur 

 

Commercie 
Moraliteit 
Wapens 

 

Humaniteit 
Moreel 
Personeel 

 

Wetenschap 
Technologie 
Systemen 

Oriëntatie 
Heden 

Toekomst 
Verleden 

Plaats 
Tijd 

 
Hedonisme 
Optimisme 
Cynisme 
Hier 
Nu 

 
Stoïcijns 
Pessimisme 
Fatalisme 
Doorgangen 
Gisteren 

 
Altruïstisch 
Goedgelovig 
Mystiek 
Paden 
Morgen 

 
Pragmatisch 
Sceptisch 
Relativisme 
Kruisingen 
Intervallen 

Zelfbeeld 
Zelfwaardering 

Zelfrespect 
Zelfvertrouwen 

 
Artistiek 
Stoutmoedig 
Aanpassend 

 
Afhankelijk 
Liefdadig 
Respectabel 

 
Inlevend 
Welwillend 
Authentiek 

 
Ingenieus 
Autonoom 
Vastberaden 

Waarden 
Zijn 

Vertrouwen 
Verlangen 

Zoekend naar 
Waardering voor 

Ambitie 

 
Enerverend 
Impulsief 
Invloed 
Stimulering 
Vrijgevigheid 
Virtuoos 

 
Bezorgd 
Autoriteit 
Erbij horen 
Veiligheid 
Dankbaarheid 
Leidinggevend 

 
Enthousiast 
Intuïtie 
Romantiek 
Identiteit 
Erkenning 
Wijsgeer 

 
Kalm 
Redelijkheid 
Prestatie 
Kennis 
Aanzien 
Ster 

Sociale Rol 
Partnerschap 

Ouderschap 
Leidende rol 

 
Speelkameraad 
Bevrijder 
Onderhandelaar 

 
Hulpkameraad 
Socialiseren 
Bestendiger 

 
Boezemvriend 
Harmoniseren 
Katalysator 

 
Gedachtepartner 
Persoonsgericht 
Visionair 

Talenten 
Taalvermogen 

Intellect 

 
Harmonisch 
Tactisch 

 
Associatief 
Logistiek 

 
Inductief 
Diplomatiek 

 
Deductief 
Strategisch 

 

6.6 Behoeften & Verlangens 
In zijn boek “Who Am I?” (Wie ben ik) heeft Steven Reiss 16 basisverlangens die onze 
acties motiveren en onze persoonlijkheid bepalen onderzocht en uitgewerkt.  
(zie de tabel in bijlage 4 voor een schematisch overzicht).  
 
De basisverlangens zijn sterk gebaseerd op dierinstincten. Door een nader uitgewerkte 
vraagstelling kun je per basisverlangen aangeven of dit voor jouw belangrijk, 
onbelangrijk of gemiddeld belangrijk is. Op basis van de uitkomt kun je een 
persoonlijkheidsprofiel samenstellen. Het is interessant een match te maken met je 
partner  (zie Bijlage 4: De 16 Basisverlangens) 
 


