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Inleiding
Het Insights Deeper Discovery profiel is gebaseerd op de antwoorden die Jeroen heeft gegeven op de vragenlijst
d.d. woensdag 19 oktober 2016.

Dit profiel vormt een uitbreiding van het Discovery Profiel en maakt onderdeel uit van het Insights Discovery
leersysteem. Dit systeem is gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav
Jung. Jung introduceerde dit model in 1921 in zijn "Psychologische typen" en ontwikkelde dit verder in latere
werken. Jungs persoonlijkheidstypologie geldt sindsdien als de norm voor het verkrijgen van meer inzicht in de
(eigen) persoonlijkheid. Ook de wetenschappelijke belangstelling voor het werk van Jung blijft onverminderd groot.

Gebruik dit profiel voor uw verdere persoonlijke ontdekkingsreis en om (nog) meer inzicht te krijgen in hoe u
overkomt op uw (werk)omgeving. Het zal uw gevoel van eigenwaarde versterken en als katalysator dienen om te
definiëren welke voetafdrukken u wilt achterlaten op het moment dat u nieuwe wegen inslaat.

U kunt ook (bepaalde onderdelen uit) uw profiel aan vrienden en collega's laten lezen. Vraag hun om feedback te
geven op de gebieden die het meest relevant voor u zijn en ontwikkel een persoonlijk actieplan.
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Persoonlijk overzicht
Jeroen zoekt proactief de samenwerking met anderen op, omdat hij ervan overtuigd is dat het geheel meer is dan de
som der delen. Hij betrekt graag anderen erbij en zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar standpunt naar voren brengt.
In zijn relatie met anderen is hij van nature gul en behulpzaam. Hij is er goed in om mensen zich op hun gemak te
doen voelen en hen te laten ontspannen. Hij kan overmatig emotioneel uit de hoek komen en slechts op een enkele
vertrouweling leunen als hij het moeilijk heeft. Hij doet vaak te veel water bij de wijn door zijn eigen behoeften
ondergeschikt te maken aan die van anderen; iets wat bij hem vervolgens wrevel oproept.

Jeroen loopt het risico dat hij de pijn van anderen overneemt en in zich opneemt. In zijn verlangen om zijn waarden
te verdedigen kan het gebeuren dat hij geen oog meer heeft voor wat redelijk en verstandig is. Hij creëert graag een
gemeenschapsgevoel en doet daarom zijn best om mensen bij elkaar te brengen. Hij is in zijn element in een
ondersteunende rol en voelt zich graag gewaardeerd. Hij doet elke keer extra zijn best om te helpen wanneer daar
overduidelijk behoefte aan is. Mensen voelen zich vaak alleen al door de nabijheid van Jeroen een stuk beter.

Jeroen kan het zich persoonlijk aantrekken als er kritiek komt op een initiatief dat hem na aan het hart ligt. Jeroen
vindt niets leuker dan als anderen enthousiast zijn over een nieuw avontuurlijk project waar hij bij is betrokken. Hij
vindt het leuk om zijn grenzen op te zoeken en zichzelf te overtreffen en helpt ook graag anderen om datzelfde te
doen en zo hun potentieel uit te breiden. Door zijn uiterst expressieve en overtuigende interacties ontstaat bij
anderen het vertrouwen dat alles mogelijk is. Jeroen wordt veelal door anderen bewonderd om zijn charismatische
en avontuurlijke levensinstelling. Als hij helemaal in zijn 'flow' zit kan hij soms weinig oog hebben voor de eventuele
negatieve uitwerking die hij mogelijk heeft op zijn omgeving.

Anderen zien hem als een moedig iemand die veel durft en hen met zijn enthousiasme inspireert. Hij stelt
uitdagende doelen en met zijn charisma moedigt hij anderen aan om van zichzelf te geloven dat ze in staat zijn die
te realiseren. Hij kan worden verblind door de verleiding van originaliteit en ziet de dingen dan niet altijd zoals ze
echt zijn. Hij krijgt energie van het vooruitzicht om af te spreken met anderen en samen een reis te ondernemen die
nog nooit iemand heeft gedaan. Als Jeroen het potentieel van iets nieuws ziet, kan hij totaal ontmoedigd raken als
anderen zijn overtuiging niet delen. Hij zoekt graag grenzen op en prikkelt anderen tot actie om zo de kans op
succes te vergroten.

Omdat hij oprecht geeft om andere mensen, geeft het hem veel voldoening als hij anderen kan helpen om hun
potentieel te verwezenlijken. Met oog voor de behoeften van anderen, zal hij onvermoeibaar op zoek gaan naar een
oplossing die daaraan tegemoet komt. Vanuit een basis van geduld en vertrouwen, is Jeroen in staat om de lat voor
zichzelf heel hoog te leggen en te geloven in een doel, hoe moeilijk te realiseren dit ook lijkt. Hij kan op momenten
overgevoelig worden voor wat er gaande is en dan onvoorspelbaar reageren. Constant gericht als hij is op het
pleasen van anderen kan hij van hot naar her worden getrokken en het lastig vinden om zich op één ding te
concentreren. Jeroen stelt zich op een onzelfzuchtige manier beschikbaar om te doen wat er van hem wordt
gevraagd.

Jeroen stapt moeiteloos en onbevangen in het onbekende en accepteert dat hij een reis aangaat waarvan hij de
bestemming niet kent. Hij stimuleert mensen graag om de lat steeds hoger te leggen en heeft tegelijkertijd begrip
voor de beperkingen van hun huidige situatie. In een samenwerkingsverband vindt hij het heerlijk om alle
mogelijkheden te onderzoeken en in de dialoog zal hij ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar standpunt naar voren
brengt en dat alle ideeën evenveel aandacht krijgen. Als hij een kans laat lopen kan hij daar later spijt van krijgen en
zich afvragen wat er zou zijn gebeurd als hij die wél had gegrepen. Hij hoopt er altijd het beste van en wil er graag
op vertrouwen dat het beste ook zal gebeuren. Hij volgt veelal een ingeving waarover hij enthousiast is, of anderen
daar nou iets van snappen of niet.

Jeroen geniet ervan om te dagdromen; het zitten staren in het oneindige kan de prachtigste ideeën opleveren.
Graag bespreekt hij die dan met anderen. Met zijn energie en optimisme is Jeroen in staat om alles interessant te
doen klinken. Hij is als geen ander in staat om te analyseren wat mensen nodig hebben om succes te kunnen
boeken. Hij beschikt over het vermogen om tussen de regels door te lezen en subtiele signalen op te pikken. Hij
vergeet soms waar hij is of hoe hij daar terecht is gekomen maar moet daar dan eigenlijk alleen maar om lachen. In
zijn enthousiasme om zijn ideeën uit te wisselen kan hij misschien wat onrealistisch en onpraktisch uit de hoek
komen waardoor hij geen waardering krijgt van anderen.

Hij kan nogal heftig reageren als een obstakel de voortgang belemmert; dit kan soms uitmonden in een drama. Hij
besteedt tijd aan de ontwikkeling van zijn relaties in de wetenschap dat hij daardoor meer zal kunnen bereiken.
Jeroen hecht er veel waarde aan om de tijd en ruimte te hebben voor reflectie en overpeinzing. In gezelschap kan
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Jeroen altijd op zijn instinct vertrouwen om hem te vertellen wanneer er 'iets niet helemaal klopt'. Wanneer er veel
op zijn bord ligt kan hij de behoefte voelen om zich zo nu en dan even terug te trekken om zijn accu weer op te
kunnen laden. Hij vindt het heerlijk om zich samen met andere hard te maken voor iets.
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Wat waardeer ik aan mezelf?
Het vermogen om ons eigen unieke zelf te koesteren, respecteren en waarderen, is van cruciaal belang voor een
gezond ego. Pas als we onszelf écht op waarde weten te schatten kunnen we ten volle gaan ondervinden wie we
zijn.

● Ik zal met enthousiasme mensen bij elkaar krijgen om ondersteuning te bieden aan degenen in nood

● Ik ben voorkomend en medelevend. Hierdoor kan ik mij helemaal geven in een gesprek

● Ik inspireer anderen om hun grenzen van wat zij mogelijk achten op te rekken

● Ik ben zowel open van geest als oprecht van aard

● Ik hou rekening met de mogelijke impact op anderen als ik op het punt sta iets te doen dat zij misschien riskant
vinden

● Ik durf een gokje met iemand te nemen als die persoon voor mij 'goed voelt'

● Ik ben in staat om mensen midden in een gesprek te verrassen met een willekeurig gespreksonderwerp dat
plotseling in mijn hoofd opkomt

● Ik bedenk soms ongebruikelijke ideeën en kan daar erg enthousiast over worden

● Ik ben geneigd mensen te vertrouwen en geloof dat elke persoonlijke klik tussen mensen te verklaren is

● Als ik mensen ergens in mee kan krijgen en dingen vooruit weet te bewegen haal ik daar veel voldoening uit

Hieronder hebt u ruimte voor eventuele aantekeningen:
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Waar ik op hoop
We hebben allemaal onze eigen idealen, ambities, hoop en dromen. De volgende uitspraken zijn gebaseerd op uw
persoonlijke voorkeuren en geven aan hoe die van u zich mogelijk laten beschrijven.

Ik hoop dat:

1. ik langdurige relaties met inhoud en betekenis opbouw

2. ik empathisch reageer op mensen die het moeilijk hebben

3. ik anderen aanmoedig om elke kans optimaal te benutten

4. ik een stralend toekomstbeeld schets waaruit anderen motivatie kunnen putten

5. ik mijn steun geef aan mensen die bereid zijn een risico te nemen ten behoeve van anderen

6. ik mijn dromen met toewijding en overtuiging blijf najagen

7. ik ervan geniet om de mogelijke betekenis achter zogenaamd willekeurige gebeurtenissen te bespreken en
interpreteren

8. ik instinctief in staat ben om de dynamiek tussen mensen in te schatten

9. ik trouw blijf aan wat volgens mij mijn levensdoel is

10. ik respect krijg voor wat ik in mijn leven heb bereikt

Hieronder hebt u ruimte voor eventuele aantekeningen:
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Waar ik bang voor ben
Behalve onze hoop en ambities, hebben we ook dingen die we vervelend vinden. De volgende uitspraken zijn
gebaseerd op uw antwoorden op de vragenlijst en beschrijven waar u mogelijk bang voor bent.

Ik kan bang zijn dat:

1. ik moet inleveren op een belangrijke relatie in het belang van het grotere geheel

2. ik een muur om me heen moet bouwen om mezelf te beschermen en daardoor gevoelloos word

3. ik stuit op apathie en er niet in slaag om mensen te beïnvloeden richting verandering

4. ik het vooruitzicht op betere tijden niet meer kan zien en daardoor de moed verlies

5. ik opgeef omdat de omvang van de taak opeens onhanteerbaar lijkt

6. iets me ervan weerhoudt om te doen wat ik naar mijn gevoel echt moet doen

7. ik afstandelijk en koel word en mensen niet begrijpen waarom

8. ik zo bedolven raak onder wat er dagelijks van me wordt verlangd, dat mijn band met anderen daaronder te
lijden heeft

9. ik verplicht word om dingen te doen die voor mij persoonlijk geen betekenis hebben

10. er aan mijn charmes een scherp kantje zit, dat soms nogal hard en kwetsend kan zijn

Hieronder hebt u ruimte voor eventuele aantekeningen:



© The Insights Group Ltd, 2016. Alle rechten voorbehouden Bladzijde 9

Mijn voetafdruk: wat ik achterlaat
Soms moeten we ons afvragen welke impact wij hebben vanuit onze huidige rol. De volgende uitspraken kunnen
een duidelijker beeld schetsen van welke stempel u zou willen drukken en hoe u graag wilt blijven voortleven in de
herinneringen van anderen.

● Ik was vriendelijk en benaderbaar en stelde anderen op hun gemak

● Ik was alert op mensen die problemen hadden en probeerde daar altijd iets mee te doen

● Ik bracht het beste in mensen naar boven en hielp hen om hun potentieel ten volle te benutten

● Met mijn overtuiging, commitment en enthousiasme kon ik mensen motiveren

● Ik waardeerde altijd pogingen om nieuwe en andere dingen uit te proberen

● Ik was bereid om gewaagde beslissingen te nemen maar hield daarbij altijd rekening met de mensen die me
nastonden

● Ik vermaakte mensen met mijn intrigerende verhalen

● Ik dacht anders dan anderen en hield vast aan het potentieel van grootse ideeën; zo wist ik de belangstelling
van anderen te winnen

● Ik wist altijd wat er nodig was, ook al was dat niet hardop uitgesproken

● Ik omarmde elke uitdaging en was vastbesloten om succesvol te zijn

Hieronder hebt u ruimte voor eventuele aantekeningen:
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Vragen om over na te denken
De volgende vragen komen voort uit de voorkeuren die u het minst gebruikt. Bekijk deze punten voor reflectie en
noteer de gedachten of ideeën die de vragen bij u oproepen.

Stel: u ontwikkelt een systeem voor orde en structuur waarmee u uiterst georganiseerd uw projecten kunt beheren.
Hoe zou u dat aanpakken?

Wat zou u kunnen doen om ervoor te zorgen dat u belangrijke details correct registreert en gestructureerd vastlegt,
zodat u indien nodig daarop kunt teruggrijpen?

Welke zaken zouden wat structuur en organisatie aan uw leven kunnen toevoegen?

Als u in de war bent en iets niet begrijpt, wat doet u dan om de situatie te kunnen duiden?

Welk onderdeel in uw leven kan baat hebben bij een combinatie van meer structuur en meer gevoel voor
objectiviteit?

Hoe komt u doorgaans tot een beslissing? Hoe zorgt u ervoor dat alle relevante details hierin worden
meegenomen?
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Vragen om iets mee te doen
De volgende vragen komen voort uit de eigenschappen die we zo nu en dan wellicht te ver doorvoeren. Dit zijn
gebieden die doorgaans wat aandacht vragen dus probeer actiepunten en vervolgstappen te noteren bij de voor u
meest relevante vragen.

Beschrijf een situatie waarin u om zaken heenpraat in plaats van het beestje bij de naam te noemen.

Als u het gevoel hebt dat mensen kritiek op u hebben, brengt u dat dan serieus van streek? Waarom?

Beschrijf een situatie waarin u net iets te veel hebt geduwd om mensen te overtuigen van uw standpunt. Hoe zorgt
u ervoor dat u op die momenten een win-win insteek behoudt?

Beschrijf een situatie waarin u afwijkende adviezen of standpunten in de wind hebt geslagen en u in plaats daarvan
hebt geconcentreerd op de standpunten die op één lijn lagen met die van u. Wanneer is het belangrijk om waarde
te hechten aan adviezen die tot voorzichtigheid manen?

Wanneer bent u gekwetst door iets dat, achteraf bekeken, feitelijk niet bleek te zijn wat u oorspronkelijk dacht?

Op welke momenten kunnen anderen er baat bij hebben als u zich zou inhouden in plaats van alsmaar meer
ideeën op tafel te leggen?
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Het Deeper Discovery Wiel
Jeroen Jonk
woensdag 19 oktober 2016
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Mijn tien sterkste archetypen
Archetypen staan voor persoonlijke eigenschappen, gedragskenmerken, afbeeldingen of symbolen die universeel
herkenbaar zijn. Deeper Discovery definieert 72 archetypen. De 10 die het sterkst uit uw antwoorden naar voren zijn
gekomen staan hier beschreven.

1. Redder FF°(n)
Helpt anderen vanuit een gevoel van medeleven.

2. Engel F°F(n)
Leeft mee met de problemen van anderen en biedt graag waar nodig hulp aan.

3. Entertainer FN
Is sociaal en gezellig en in staat om ter plekke te improviseren.

4. Pionier NF
Zal met passie dingen doen en creëren die nog niet eerder zijn gedaan en neemt daarbij vol enthousiasme
anderen mee in zijn/haar ideeën.

5. Filantroop F°N
Zoekt vanuit de diepe innerlijke wens om de wereld te verbeteren naar situaties waarin hij/zij mogelijk iets kan
betekenen.

6. Ridder NF°
Met vertrouwen in een goede afloop onderneemt hij/zij een dappere zoektocht in het onbekende, daarbij
steunend op doorvoelde waarden als loyaliteit, eer en hoffelijkheid.

7. Verhalenverteller FN°
Boeit en fascineert met wonderbaarlijke verhalen.

8. Vertrouwenspersoon N°F
Luistert en hoort ook wat er niet hardop wordt gezegd. Maakt ook echt contact om de ander te stimuleren om
zijn/haar gevoelens te delen.

9. Lover F°N°
Voelt heel intens dat we allemaal op een dieper niveau met elkaar verbonden zijn.

10. Prins FT
Beschikt over een romantische charme met het potentieel om macht en invloed uit te oefenen.
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Mijn antwoorden op de vragenlijst - gemiddelden
Dit staafdiagram geeft aan in welke mate u de acht Jungiaanse voorkeuren doorgaans gebruikt. Hoe hoger de balk,
des te vaker bent u geneigd die voorkeur in te zetten. Onder het diagram ziet u de tien archetypen die uw
gekoppelde hoogst scorende voorkeuren in zich verenigen.
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Mijn antwoorden op de vragenlijst - spreiding
Dit staafdiagram geeft de spreiding aan van uw antwoorden voor elk van de acht Jungiaanse voorkeuren. Hoe
langer de rechthoek, des de groter de verschillen in uw scores voor de uitspraken over die bepaalde voorkeur. Een
kleinere rechthoek betekent dus dat u consistentere scores hebt gegeven. De verticale zwarte lijnen geven aan of er
uitspraken zijn die u heel anders hebt beoordeeld dan de voor u typische bandbreedte.
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Hieronder hebt u ruimte voor eventuele aantekeningen:
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Mijn antwoorden op de vragenlijst
Altijd

Ideeën borrelen in een vlaag van inspiratie in mij op

Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten

Mijn open en eerlijke manier van doen stimuleert mensen om zaken snel voor elkaar te krijgen

Ik maak gemakkelijk nieuwe vrienden

Heel vaak

Ik word soms meegevoerd door mijn eigen gedachtenstroom en laat mijn gedachten de vrije loop

Ik voel sterk de innerlijke behoefte om mensen te inspireren en motiveren

Ik ga actief op zoek naar nieuwe kansen

Ik heb een positief effect op de sfeer en stemming

Het is belangrijk voor mij om verschillen tussen mensen te accepteren

Het gaat mij gemakkelijk af om met mensen te praten

Ik vind het leuk om alle mogelijkheden uitgebreid te verkennen

Bij het aangaan van relaties richt ik mij op de behoeften van anderen

Ik besteed tijd aan het zoeken naar de diepere betekenis van mijn leven

Ik gebruik een vriendelijke en zachte aanpak om mijn doel te bereiken

Ik ga op zoek naar patronen en verbanden tussen ogenschijnlijk losstaande gebeurtenissen

Ik vind het leuk om uit te zoeken hoe de verschillende onderdelen van een oplossing op elkaar inhaken

Ik wil graag aan de voorkant van nieuwe projecten meedenken over allerlei ideeën

Ik voel zorg voor anderen, zelfs voor mensen die ik niet persoonlijk ken

Ik ben opgewekt, hartelijk en energiek

Toevalligheden en hun mogelijke achterliggende betekenis intrigeren mij

Ik voel de behoeften van anderen goed aan

Ik ga actief op zoek naar de mogelijkheden achter elke situatie

Ik ga liever voor oplossingen die vernieuwend zijn dan oplossingen die al eerder zijn gebruikt

Ondersteuning bieden aan anderen levert mij veel persoonlijke voldoening op

Ik vind het leuk om concepten en abstracte ideeën te onderzoeken

Ik vind het leuk om me onder de mensen te begeven en praatjes aan te knopen

Ik vind het prima om een nieuwe weg in te slaan zonder dat ik precies weet waar die toe leidt

Ik kan me goed verplaatsen in de behoeften van mijn vrienden en collega's

Vaak

Ik breng voor ieders standpunt evenveel waardering op

Als ik iets wil dan ga ik ervoor totdat ik het heb

Veranderingen in mijn omgeving merk ik ogenblikkelijk op

Mijn dagdromen zijn zinvol voor mij

Door mijn doen en laten toon ik mijn zelfstandigheid

Ik denk zorgvuldig na over al mijn opties
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Vaak

Ik neem graag de tijd om alle opties af te wegen voordat ik een beslissing neem

Ik toets graag mijn ideeën door te sparren met anderen

Bij het nemen van beslissingen ga ik af op mijn eigen ervaringen

Ik zoek naar de betekenis van dromen of gebeurtenissen in mijn leven

Ik voel me op mijn gemak in grote groepen

Bij belangrijke onderwerpen neem ik resoluut een standpunt in waar ik niet gauw van af te brengen ben

Ik heb veel geduld met mensen

Ik voel vaak feilloos aan wat er gaat gebeuren

Soms

Ik zorg ervoor dat mijn redenering niet wordt beïnvloed door mijn emoties

Ik streef gericht mijn doelstellingen na

Ik vind het leuk om nieuwe theorieën te bedenken door bestaande ideeën uit verschillende disciplines met elkaar te
verbinden

Ik neem liever mijn eigen beslissingen dan dat ik die van een ander volg

Ik vind het prima om in het middelpunt van de belangstelling te staan

Ik kan door het oog van de camera naar gebeurtenissen uit het verleden kijken zonder de feiten te verdraaien

Ik baseer conclusies op mijn analyse van objectieve gegevens

Ik beschik over een scherp bewustzijn waardoor ik persoonlijke en feitelijke gegevens feilloos registreer en opsla

Mijn sterke wil is mijn sturende kracht

Complexe problemen pak ik methodisch en logisch aan

Ik ben direct en kom meteen ter zake

Ik hou mijn toezeggingen goed bij, zodat ik zeker weet dat ik al mijn afspraken nakom

Ik ben vrij precies in waar ik verwacht dat dingen liggen of waar zaken staan

Zelden

Ik ben goed georganiseerd en efficiënt

Ik onthoud mijn eigen reactie op situaties uit het (verre!) verleden

Ik los problemen op door zaken kritisch en rationeel te bekijken

Ik registreer kleine details die anderen vaak over het hoofd zien

Ik bedenk weloverwogen, rationele en objectieve oplossingen voor problemen

Ik wil het liefst eerst over alle feiten beschikken voordat ik iets met anderen bespreek

Ik onthoud conversaties vaak woordelijk

Ik ga confrontaties aan om de allerbeste oplossing te vinden

Heel zelden

Ik doe moeite om dingen op de juiste plek te bewaren

Ik zorg voor structuur en orde zodat alles meteen voorhanden is

Ik heb een haarscherp geheugen als het gaat om gedetailleerde informatie

Ik breng organisatie en structuur aan in mijn dagelijkse activiteiten
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Heel zelden

Ik vind het leuk om dingen op te ruimen en af te ronden

Ik creëer orde zodat ik mijn omgeving beter kan beheren en aansturen

Bij het nemen van beslissingen ga ik behoedzaam en voorzichtig te werk

Ik heb een soort inwendige geheugenkaart waarop alle details van mijn omgeving nauwkeurig worden opgeslagen

Ik zet mijn organisatorische vaardigheden efficiënt in

Nooit
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