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Ontdek hoe je ook als tegenpolen een langdurige 

en succesvolle relatie kunt hebben

Opposites attract! In relaties worden we in eerste instantie vaak aangetrok-
ken door eigenschappen die we zelf juist missen. Een verlegen persoon valt 
op iemand die heel uitbundig en enthousiast is, en een extravert persoon 
wordt juist aangetrokken door een rustiger en evenwichtiger karakter. 
Tegenpolen lijken de perfecte combinatie. 

Helaas waarderen we dezelfde karaktertrekken na een tijdje vaak heel 
anders. Terwijl je in eerste instantie juist werd aangetrokken door de 
nuchterheid en redelijkheid van je partner, ervaar je dat later opeens als 
een gebrek aan inleving.

In Helemaal mijn type! laat Renee Baron zien hoe je ook als tegenpolen 
een goede en langdurige relatie kunt hebben. Ontdek aan de hand van de 
Myers-Briggs Type Indicator - de meest gebruikte persoonlijkheidstypolo-
gie ter wereld - met welke persoonlijkheidstypen jij en je partner overeenko-
men. Ben je een Extravert of Introvert, een Thinker of Feeler, een Judger of 
Perceiver, of een Sensor of Intuitive? Met praktische tips en suggesties laat 
Baron zien hoe je op basis van deze persoonlijkheidstypen de verschillen 
tussen jou en je partner juist kunt waarderen in plaats van bestrijden.

‘Renee Baron verstaat de kunst om op verschillende manieren – checklists, 
anekdotes en zeer grappige illustraties – complexe materie niet alleen 

begrijpelijk, maar ook direct toepasbaar te maken.’ Paul Tieger 

Renee Baron is relatie- en gezinstherapeut en geeft al 25 jaar trainingen en 
workshops over persoonlijkheidstypen. Haar boeken zijn in 17 landen 
vertaald. 
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1
welkom in de wereld 

van tegenpolen

– Word je gek van je stille, teruggetrokken partner die geen andere men-
sen wil zien, terwijl jij graag gasten ontvangt en onder de mensen bent?

– Vind je je partner maar een vervelende pietje-precies als hij voortdu-
rend commentaar heeft op je slordige werkplek?

– Ben jij dol op regels en routines, terwijl je spontane partner met de
stroom meegaat en wel ziet wat er gebeurt?

– Vind je jezelf kunstzinnig en creatief, terwijl je partner de belichaming
is van gezond verstand?

– Zo ja, welkom in de wereld van de tegenpolen!

Vooral in liefdesrelaties voelen we ons vaak aangetrokken door mensen
die anders zijn. Het lijkt wel of we instinctief in de ander iets zoeken wat
bij onszelf ontbreekt. Een teruggetrokken man zal bijvoorbeeld een gezel-
lige, hartelijke partner willen om een vriendenkring op te bouwen. Het
praatgrage, hartelijke type wil graag een partner met wie zij niet om aan-
dacht hoeft te wedijveren.

Aanvankelijk zijn deze verschillen aantrekkelijk, intrigerend en bren-
gen ze ons hart op hol. We denken dat we de perfecte partner hebben
gevonden. Maar als de wittebroodsweken voorbij zijn en we weer
gewoon gaan nadenken, wordt alles wat zo aantrekkelijk was, domweg
irritant. Zo kun je bijvoorbeeld gek worden van je kille partner, terwijl zijn
nuchterheid en redelijkheid aanvankelijk een goed tegenwicht vormden
voor jouw springerige, emotionele aard. Als je wilt dat hij luistert, komt hij
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met snelle oplossingen en begrijpt hij niet waarom je alles zo persoonlijk
opvat en je altijd zo lichtgeraakt bent.

Misschien vond je het eerst inspirerend en verfrissend om te zien hoe
je vriendin zo makkelijk met veel verschillende mensen kon praten, terwijl
je nu gek wordt van haar geklets en zou willen dat ze sommige dingen
voor zich hield.

Jij bent dol op eenzaamheid en hebt tijd voor je zelf nodig. Het put je
uit om elk weekeinde mee te moeten naar alweer een nieuwe sociale
gelegenheid. Haar behoefte aan andere mensen en jouw verlangen naar
eenzaamheid drijven jullie uit elkaar.

Het kan ook zijn dat je man pragmatisch is, met de stroom meegaat en
altijd de plannen op het laatste moment verandert, terwijl jij je altijd stipt
aan je afspraken houdt. Hij stelt dingen uit, als hij iets doet kost dat een
eeuwigheid. Hij komt altijd een uur te laat en vraagt zich af waarom jij je
niet kunt ontspannen en de touwtjes niet eens kunt laten vieren.

Mannen komen van de aarde, vrouwen ook.
Accepteer het maar.

George Carlin

Waarom is het zo moeilijk een duurzame, gezonde en bevredigende rela-
tie te hebben? Hierover bestaan verschillende psychologische theorieën.
Vaak horen we dat de oorzaak ligt in de verschillen tussen de seksen:
mannen en vrouwen zijn fundamenteel anders. Volgens deze bekende
theorie komen ze van verschillende planeten. Sommige vrouwen voldoen
aan het stereotype vrouwbeeld: ze zijn gevoelig, snel geëmotioneerd en
sentimenteel. Er zijn ook stereotype mannen: logisch, analytisch en mees-
ter over hun emoties. Uit onderzoek blijkt echter dat minder dan de helft
van de bevolking uit deze stereotypen bestaat. De theorieën die uitgaan
van sekseverschillen zijn dus op sommige mensen toepasbaar, maar gaan
niet op voor het grootste deel van de bevolking.

Geslachtsverschillen verklaren dus niet de problemen die wij hebben met
het aangaan en onderhouden van relaties.Wat dan wel? Veertig jaar geleden
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volgde ik een workshop over de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®) vragen-
lijst en daar leerde ik het begrip persoonlijkheidsvoorkeuren kennen. Ik stond
perplex. De theorie van de persoonlijkheidsvoorkeuren leek een antwoord te
bieden op de eeuwenoude vraag waarom we zoveel problemen hebben met
relaties. Niet alleen liefdesrelaties, maar ook de relatie met onze kinderen,
broers en zussen, collega’s en vrienden. Dankzij tientallen jaren onderzoek
naar de MBTI en mijn ervaringen als relatie- en gezinstherapeut ben ik ervan
overtuigd geraakt dat de theorie van de persoonlijkheidsvoorkeuren een
belangrijke verklaring biedt voor wat er tussen mensen speelt.

korte geschiedenis van de mbti
Het concept persoonlijkheidsvoorkeuren is ontwikkeld door de beroemde
psychoanalyticus Carl Jung en wordt uiteengezet in zijn boek Psychologi-
sche typen, dat in 1923 in het Engels werd uitgegeven. Katharine Briggs,
een Amerikaanse vrouw, werd sterk beïnvloed door Jungs ideeën. Zij
bestudeerde zelf al jaren de psychologie van de persoonlijkheidsvoorkeu-
ren en had haar eigen typologie ontwikkeld. Nadat ze Jungs boek had
gelezen, besefte ze dat zijn theorie veel verder ging dan haar eigen
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Zes maanden later:

In het begin:

Hij denkt 
zo logisch!

Zij is zo
creatief!

Zij loopt ZO
met haar hoofd

in de wolken!

Hij staat ZO 
niet in contact

met zijn gevoelens!



ideeën. Samen met haar dochter Isabel Myers bestudeerde ze Jungs theo-
rie en breidde deze uit. Ze wilden mensen helpen om zichzelf en anderen
beter te begrijpen door hun persoonlijkheidstypen te bepalen.

In de jaren veertig van de vorige eeuw ontwikkelden Briggs en Myers
de eerste versie van hun nu zo beroemde vragenlijst. Deze vragenlijst
meet de aangeboren, observeerbare verschillen in menselijk gedrag: de
verschillende persoonlijkheidstypen. Gedurende de daaropvolgende jaren
verfijnden moeder en dochter hun vragenlijst via nijver onderzoek. Toen
uitgeverij Consulting Psychologists Press (CPP) in 1975 de uitgave van de
vragenlijst overnam, werd deze toegankelijk gemaakt voor psychologen,
loopbaanbegeleiders, andere hulpverleners en gewone mensen die een
dieper inzicht in zichzelf zochten. Vandaag de dag wordt de MBTI-vragen-
lijst elk jaar bij 2 miljoen mensen afgenomen en is ze de meest gebruikte
en gewaardeerde persoonlijkheidstest ter wereld.

Bij de ontwikkeling van de MBTI-vragenlijst stelden Myers en Briggs
zichzelf twee doelen. Ten eerste wilden ze het respondenten mogelijk
maken om op vier dimensies hun basisvoorkeuren aan te geven 1) wat
hun energie geeft, 2) hoe ze de wereld waarnemen, 3) hoe ze besluiten
nemen en 4) hoe ze hun sociale leven leiden. Het tweede doel was de
identificatie en beschrijving van de zestien persoonlijkheidstypen die
voortkomen uit de combinaties van de verschillende basisvoorkeuren. Ten
behoeve van de helderheid richt dit boek zich voornamelijk op het eerste
doel: de identificatie van de persoonlijke voorkeuren. Dit vormt de sleutel
tot de MBTI-vragenlijst.1

persoonlijkheidsvoorkeuren
De vragenlijst bestaat uit vier sets van tegenovergestelde persoonlijkheids-
voorkeuren: Extravert versus Introvert, Sensory versus Intuitive, Thinking
versus Feeling en Judging versus Perceiving. In de MBTI-vragenlijst worden
de voorkeuren als bijvoeglijke naamwoorden gebruikt, maar hier worden
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de Engelstalige zelfstandige naamwoorden gebruikt: Extravert – Introvert,
Sensor (zintuiglijk) – Intuitive (intuïtief), Thinker (denker) – Feeler (voeler)
en Judger (rechter/beoordelaar) – Perceiver (waarnemer).2 We moeten
echter niet uit het oog verliezen dat de voorkeuren bijvoeglijke naam-
woorden zijn: als je jezelf als een Introvert beschrijft, betekent dat dat je
aan de Introverte kant van de schaal zit, dat je een voorkeur hebt voor
introversie boven extraversie. Deze persoonlijkheidsvoorkeuren beschrij-
ven verschillende gedragspatronen die bepalen hoe we in de wereld
functioneren en reageren. De verschillen in voorkeuren hebben een diep-
gaande invloed op elk aspect van ons leven: van wat ons energie geeft tot
hoe we de wereld zien; van waar we onze aandacht op vestigen en hoe we
beslissingen nemen tot hoe we het liefst ons leven leiden.

1 De voorkeur die ons energie geeft: Extraverting-Introverting
Deze voorkeur bepaalt waar we onze aandacht aan geven en waar we
onze energie uithalen.
• Extraverts3 richten hun aandacht naar buiten en halen energie uit

de buitenwereld, uit mensen en dingen.
• Introverts richten hun aandacht naar binnen en halen energie uit

hun innerlijke gedachten en gevoelens.

2 De waarnemingsvoorkeur: Sensing-Intuiting
Deze voorkeur bepaalt hoe we de wereld ervaren en hoe we informatie
opnemen.
• Sensors nemen de wereld waar via de informatie die op dat moment

via de zintuigen binnenkomt. Hun focus ligt op de realiteit van het
hier en nu.

• Intuitives nemen de wereld waar via abstractie en verbeelding. Hun
aandacht is gevestigd op de toekomst en op mogelijkheden.
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2 ) Voor de vertaling is gekozen voor het handhaven van de Engelse termen, om verwarring te
voorkomen. In alle Nederlandstalige literatuur over de MBTI worden de Engelse termen
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Jung schreef), afkomstige spelling.



3 De beslissingsvoorkeur: Thinking-Feeling
Deze voorkeur bepaalt hoe we informatie verwerken en beslissingen
nemen.
• Thinkers maken objectieve, niet-persoonlijke beslissingen, die geba-

seerd zijn op logica en analyse.
• Feelers nemen beslissingen op basis van wat belangrijk voor hen en

voor anderen is. Ze gaan hierbij uit van hun persoonlijke waarden en
normen.

4 De leefstijlvoorkeur: Judging-Perceiving
Deze voorkeur bepaalt hoe we ons leven vormgeven.
• Judgers houden van afronding. Ze willen beslissingen zo snel moge-

lijk nemen en regelen.
• Perceivers willen alle opties open houden.

In de MBTI-vragenlijst betekent het woord ‘voorkeur’ de manier waarop
we dingen het liefst doen. Een voorkeur is de neiging om op een bepaalde
manier te zijn, te denken of te handelen. Voorkeuren zijn te vergelijken
met links- of rechtshandigheid. Iedereen heeft een linker- en een rechter-
hand, maar de meeste mensen hebben een voorkeur voor een van beide.
We schrijven zonder enige moeite met de ene hand en staan daar verder
niet bij stil. Schrijven met de andere hand vergt meer tijd en aandacht, het
voelt vreemd en we zijn er minder vaardig in.

Het is belangrijk om te beseffen dat iedereen aspecten van beide voor-
keuren heeft, anders zouden we niet goed kunnen functioneren. Als we
echter in lijn met onze aangeboren voorkeuren handelen, krijgen we meer
zelfvertrouwen, voelen we ons competenter en kunnen we onze energie-
bronnen beter aanboren. We zijn ook succesvoller als we volgens onze
voorkeuren functioneren, omdat we ons dan meer op ons gemak voelen.

Hoewel we soms in situaties terechtkomen waarin we volgens een
tegenovergestelde voorkeur moeten handelen, blijven onze basisvoorkeu-
ren toch ons hele leven lang constant: een Extravert wordt nooit een
Introvert, een Thinker nooit een Feeler, een Feeler nooit een Thinker en ga
zo maar door. Met het verstrijken van de jaren kunnen we echter de tegen-
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overgestelde voorkeur meer ontwikkelen en er makkelijker mee omgaan.
Een Introvert zal bijvoorbeeld in de kern altijd bang zijn voor spreken in het
openbaar, maar kan door zijn werk een zelfverzekerde spreker worden. Een
sloddervos kan er achter komen dat ze heel goed kan organiseren en con-
troleren als ze voor een behoeftige oudere moet zorgen.

We moeten niet alleen naar de persoonlijkheidsvoorkeuren kijken,
maar ook naar de sterkte ervan. Geen enkele voorkeur is absoluut, ze lig-
gen op een continuüm. Je kunt bijvoorbeeld een uitgesproken Thinker zijn
(met een hoge score op de Thinking-schaal), terwijl je partner een minder
uitgesproken Thinker is (met een lagere score op de Thinking-schaal).

bedenk dat…
• Alle voorkeuren even waardevol zijn. Geen enkele voorkeur is beter

dan een andere. Er zijn geen negatieve beschrijvingen en geen
‘slechte’ persoonlijkheidstypen. Elke voorkeur is verbonden met veel
potentieel sterke punten en een paar zwakke.

• We gebruiken de acht voorkeuren elke dag vele malen, maar we
geven de voorkeur aan onze eigen vier favorieten, omdat zij natuur-
lijker aanvoelen en we ons er meer bij op ons gemak voelen.

• Voorkeuren zijn geen voorspellers van mogelijkheden, vaardighe-
den of intelligentie. Een voorkeur is een indicatie van wat we prettig
vinden om te doen, niet van wat we kunnen doen.

• We veranderen en groeien tijdens ons leven, maar onze voorkeuren
blijven hetzelfde. De sterkte van onze voorkeuren kan in verschil-
lende periodes echter behoorlijk variëren. Dit hangt samen met
levenservaring en de keuzen die we maken.

Kennis van de voorkeuren geeft een praktisch inzicht in menselijk gedrag.
Hiervan kunnen we als individu profiteren, maar ook in onze relaties. Als
we weten wat onze eigen kernvoorkeuren zijn, zullen we onszelf makkelij-
ker accepteren zoals we zijn. We voelen ons minder schuldig en oordelen
minder streng over eigenschappen die we eerst als tekortkomingen zagen.
Dankzij inzicht in onze persoonlijkheidsvoorkeuren, beseffen we dat er een
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goede reden is dat we niet overal even goed in zijn en dat we niet moeten
proberen om iemand te zijn die we niet zijn. Kennis van je eigen voorkeu-
ren maakt het ook makkelijker om te bepalen welke werkomgeving en
carrière het beste bij je past. Hopelijk leer je jezelf ook minder serieus te
nemen en kun je wat meer om jezelf te lachen.

We hebben zoveel minder plezier als we niet
om onszelf kunnen lachen

Sara Jeannette Duncan

Ook in onze relaties kunnen we profiteren van dit nieuwe inzicht in
ons gedrag. Doordat we de voorkeuren van de ander beter begrijpen,
kunnen we hem of haar makkelijker accepteren zoals hij/zij is en hebben
we minder behoefte hem/haar te veranderen. We gaan inzien dat de
ander gewoonweg anders in elkaar steekt en niet slechter of verkeerd is.
Als we doorhebben met welk type mensen we makkelijk omgaan en
welke mensen ons snel op de kast kunnen jagen, kunnen we zowel het
succes van een liefdesrelatie als het succes van onze andere relaties
beter inschatten.

Alles wat we irritant vinden aan een ander,
leert ons iets over onszelf.

Carl Jung

Ik hoop dat het ontdekken van je persoonlijkheidsvoorkeuren leidt tot
een grotere zelfacceptatie en een dieper inzicht in jezelf. Hopelijk ontleen
je er nieuwe kracht en mogelijkheden aan, waar je iets aan zult hebben in
al je relaties. Ik hoop ook dat je de verschillen tussen mensen met meer
compassie en humor zult kunnen beschouwen. Als je je ergert aan je part-
ner hoop ik dat je wat afstand kunt nemen en zult inzien dat het gedrag
van de ander voortkomt uit een natuurlijke aanleg en niet uit een wens
jou het leven zuur te maken.
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Inzicht in persoonlijkheidsvoorkeuren kan een gemeenschappelijke
taal opleveren waarmee je beter met je partner kunt communiceren.
Inzicht in je eigen persoonlijkheidsvoorkeuren en die van de ander is maar
een stukje van de complexe relatiepuzzel, maar wel een erg belangrijk
stukje. Het helpt je een plek te vinden waar in al je relaties vrede en begrip
heersen. Ik hoop dat dit boek een praktische gids naar die plek zal zijn.
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