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Jung persoonlijkheidstest
Deze test is gebaseerd op de theorie van Carl Jung. Jung gaat er vanuit dat mensen

voorkeuren hebben op vier gebieden. Je voorkeuren op deze gebieden maken je tot één van

16 mogelijke typen. Hieronder worden eerst de voorkeursgebieden beschreven en krijg je

per gebied gra sch te zien hoe jouw voorkeur is. Daarna worden deze voorkeuren

gecombineerd tot jouw persoonlijke type.
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Energievoorkeuren
Ben je iemand die energie put uit mensen, activiteiten en dingen om je heen of uit je

innerlijke wereld van emoties, gedachten en indrukken?  De eerste manier heet

'Extraversion', de tweede 'Introversion'.

In de grafiek hieronder kun je zien waar jouw voorkeur ligt voor het vinden van energie. Ben je

meer E (Extraversion) of I (Introversion)?

Aandachtvoorkeuren
Mensen kunnen op twee manieren aandacht besteden aan de dingen om hen heen. De

eerste heet 'Sensing': je besteedt bij voorkeur aandacht aan informatie die rechtstreeks bij

je vijf zintuigen binnenkomt. De tweede manier heet 'Intuition': je besteedt bij voorkeur

aandacht aan informatie die je krijgt via je intuïtie. Je vraagt je af wat er zou kunnen zijn, in

plaats van wat er echt is.

In de gra ek hieronder kun je zien waar jouw voorkeur ligt voor het besteden van aandacht

aan dingen om je heen. Ben je meer S (Sensing) of N (iNtuition)?
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Beslissingsvoorkeuren
De belangrijkste beslissingsvoorkeuren zijn 'Thinking' en 'Feeling'. Houd je van 'Thinking' dan

neem je logische beslissingen op basis van gestructureerde informatie. Houd je van 'Feeling'

dan neem je het liefste persoonlijke beslissingen op basis van een afweging van principes.

In de gra ek hieronder kun je zien waar jouw voorkeur ligt voor het nemen van beslissingen.

Ben je meer T (Thinking) of F (Feeling)?

Levensvoorkeuren
'Judging' en 'Perceiving' zijn twee voorkeuren die aangeven hoe je je leven wilt leiden.

'Judging' is de voorkeur voor een gepland en georganiseerd leven, 'Perceiving' de voorkeur

voor een spontaan en flexibel leven.

In de gra ek hieronder kun je zien waar jouw voorkeur ligt voor hoe je je leven wilt leiden. Ben

je meer J (Judging) of P (Perceiving)?

Fig. 3
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Je persoonlijke type
Wanneer je deze voorkeuren combineert ontstaan er 16 mogelijke typen. Hoe duidelijk je

een bepaald type bent, hangt af van hoe duidelijk je scores op de deelgebieden waren. Ligt

je voorkeur je bij meerdere gebieden in het midden dan is je type niet eenduidig. Had je wel

hele duidelijke voorkeuren op de deelgebieden dan is je type ook heel duidelijk. Je type

wordt samengesteld met de vier letters van de deelgebieden die je voorkeur hebben. Jouw

Jung type is dus 'INFP'.

INFP
Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: introversion, intuition, feeling en

perceiving. Dat wil zeggen: je wijdt je leven aan het verwezenlijken van je principes en idealen

en weet andere mensen daar enthousiast voor te maken. Je bent creatief en staat open voor

verandering. Alhoewel je voor anderen ondoorgrondelijk kunt zijn, heb je veel gevoel voor

humor. Je komt het meest tot je recht in activiteiten en beroepen waarin een rol is

weggelegd voor je principes. Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld: journalist, adviseur

en wetenschapper. Je leert het gemakkelijkste in een exibele omgeving waar de docent

persoonlijke aandacht voor je heeft. Valkuilen: je hebt moeite met deadlines, wilt het soms té

perfect doen en kunt overkritisch of 'zweverig ' worden.
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(Hier jouw bedrijfsnaam)
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