
 

1 Toelichting vier elementen 
 

 

AARDE  DOENER 
 

Het element aarde geeft houvast. Een aardetype staat met beide benen stevig op de grond. Dat geeft 

hem zekerheid. Een aardetype is geneigd tot zekerheid, voorzichtigheid en overleg. Hij is vooral 

gericht op concrete en stoffelijke zaken, heeft een praktische en doelmatige aanpak en leeft in de 

realiteit van het hier en nu. Hij heeft geduld, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline. Hij kan 

uitstekend in zijn eigen onderhoud voorzien. Hij is trouw en houdt zich aan afspraken. Hij is een 

goede budgetbewaker, is taak-, doel- en resultaatgericht. Hij heeft behoefte aan duidelijkheid over 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden, rollen en procedures, en hij neigt ook tot controleren en 

willen beheersen. Met zijn manifestatiekracht kan hij ruimte innemen en zijn grenzen bewaken, 

bouwen en vorm geven, verantwoordelijkheden op zich nemen en zich dienstbaar opstellen. Hij 

heeft oog voor details, hij kan zich één voelen met de natuur en hij kan zorgen voor evenwichtigheid, 

rust en ontspanning. Stoffelijkheid kan onbeweeglijkheid betekenen, dus als hij geen tegenwicht 

krijgt van lucht-, water- of vuurtypes, dan kan hij star, onzeker of achterdochtig worden. Hij kan een 

bekrompen kijk krijgen op het leven, weinig ruimte laten voor nieuwe dingen en verslaafd raken aan 

routine en orde. Aardetypes reageren nogal terughoudend op luchttypes, want ze vinden dat deze 

zich te abstract uitdrukken of te veel met hun hoofd in de wolken lopen, ook al zijn ze boeiend. 

Aardetypes zullen nogal eens de ideeën van luchttypes ontkrachten wanneer ze niet de toets der 

praktische uitvoerbaarheid kunnen doorstaan. Ze kunnen daarom ook uitermate kritisch zijn, soms 

zonder dat zij beseffen hoe dit bij de ander overkomt. Zo zorgen aardetypes ervoor dat luchttypes 

niet te veel gaan zweven en omgekeerd kunnen aardetypes profijt hebben van de ideeën en idealen 

die door de luchttypes worden aangeleverd. Ze kunnen neigen tot dwangmatigheid, botheid, 

zwijgzaamheid en een afwachtende houding. Voor watertypes zijn aardetypes een uitkomst, want de 

aarde geeft water een vorm die het van zichzelf niet heeft. Omgekeerd verdroogt de aarde als er 

geen water is. Bevloeiing geeft dus de nodige voeding 

 

▪ Wanneer je weinig aarde hebt, is er eerder sprake van een ‘landingsprobleem’, waarbij je 

misschien meer tijd nodig hebt om thuis te raken in de samenleving en om te ontdekken 

hoe jij in de maatschappij het best tot je recht komt. 

  



 

2 Toelichting vier elementen 
 

 

AARDE  in overzicht 
 

Kenmerken: 

- Doen (ipv er over te 
lezen) 

- Concretisering 

- Stabiele 

- Praktisch en doelmatige 
aanpak 

- Taak en Resultaatgericht 

- Duidelijkheid 

- Zekerheid 

- Gedisciplineerd 

- Toepasbaarheid 

- regelgeving 

- In het NU 

- Geduld 

- Doorzetter 

- Betrouwbaar 

- Geeft houvast 

- Staat met beide benen stevig op de 
grond 

- Geduld 

- Doorzetting 

- Discipline 

- Trouw 

- Houdt zich aan afspraken 

- Speelt op safe, geneigd tot 
voorzichtigheid 

- Pragmatisch 

- Budgetbewaker 

- Heeft behoefte aan duidelijkheid 
over verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, rollen en 
procedures 

- Productief  

- Accuraat 

- Precies 
 

- Kritisch 

- Waakzaam 

- Weloverwogen 

- No nonsense 

- Nuchter 

- Ordelijk 

- Systematisch 

- Gestructureerd 

- Principieel 

- Realistisch 

- Vastberaden 

- zorgvuldig  

- Neigt tot 
controleren en 
willen 
beheersen 

 

Valkuilen: 

- Kan star, onzeker of achterdochtig 
worden (wanneer geen tegenwicht 
krijgt van vuur, lucht, water) 

- Kan bekrompen kijk krijgen op het 
leven 

- Weinig ruimte laten voor nieuw 
dingen 

- Neigt tot melancholie, hetgeen uiteindelijk kan 
leiden tot desinteresse en slecht functioneren 

- Kan dwangmatig, bot, afwachtend worden, 
overbezorgd, traag, pessimistisch  

- Kan verslaafd raken aan routine en orde 

 

Ontwikkelpunten in AARDE  

- Leren drijfveren omzetten in concrete 
plannen 

- Leren ideeën haalbaar te maken  

- Leren creatief om te gaan met 
omgevingsfactoren 

- Leren verantwoordelijkheid te zien en 
te dragen 

- Leren rust in het leven te integreren 

- Leren geduld te hebben 

- Leren proactief te handelen 
 

- Leren risico's te beperken 

- Leren gebruik te maken van jouw vaardigheden 
en kwaliteiten 

- Leren doelen te stellen, niet te versnipperen.  

- Leren te verzoenen met onvolmaaktheden.  

- Leren niet te veel op je schouders te nemen.  

- Leren om te gaan met tijd.  

- Leren discipline aan de dag te leggen. 

- Leren jezelf in de wereld te zetten 

- Leren goed voor je eigen lichaam te zorgen 

 



 

3 Toelichting vier elementen 
 

 

WATER  VOELER 
 

Het element water symboliseert leven, verfrissing, stroming. Mensen bij wie het element water 

overheerst, hechten veel waarde aan relaties en gezelligheid. De watertypes leven vaak op 

gevoelsniveau en ze zijn gevoelig voor nuances, ze kunnen dingen waarnemen die door anderen niet 

worden opgemerkt. Ze kunnen een groot empathisch vermogen hebben en ontroerd raken in echt 

contact met anderen. Ze hebben een verfrissende werking op de werksfeer. Op elk niveau en in elk 

segment van de organisatie moet het element water vertegenwoordigd zijn. Watertypes zijn 

sfeergevoelig en beschikken over diplomatie en tact. Ze hebben gevoel voor de grenzen van de 

ander, maar kunnen hun handen vol hebben aan het stellen van hun eigen grenzen. Een watertype 

past zich gemakkelijk aan. Daar ligt ook een belangrijke valkuil, want dat kan ten koste gaan van zijn 

eigen authenticiteit en oprechtheid. Hij wil graag zijn liefde vorm geven, maar de vraag is in hoeverre 

hij zich dat durft toe te staan, omdat hij zich sterk kan laten leiden door de heersende cultuur (in het 

gezin, de organisatie of de samenleving). Hij is betrokken, meelevend, flexibel en zorgzaam. Hij is 

gericht op contact met mensen, hij heeft aandacht voor hun behoeften en is doorgaans ook 

teamgericht. Hij werkt het liefst samen met anderen en is aan het netwerken zonder dat hij het 

beseft. Watertypes kunnen beïnvloedbaar en angstig zijn. Ze voelen zich het gelukkigst als hun 

vloeibaarheid wordt gekanaliseerd of door anderen in een vorm wordt gegoten, bijvoorbeeld door 

aarde- of luchttypes. Een watertype kan er moeite mee hebben om voldoende voor zichzelf op te 

komen, zichzelf te laten zien of zich kwetsbaar op te stellen. Passiviteit, onderdanigheid en met alle 

winden meewaaien zijn voor hem andere valkuilen. In kwetsbare situaties kan hij verward en 

geblokkeerd raken en zich terugtrekken. 

 

 

▪ Wanneer je weinig water hebt, is er eerder sprake van communicatieproblemen en 

gevoelens van eenzaamheid.  

  



 

4 Toelichting vier elementen 
 

 

WATER  in overzicht 
 

Kenmerken Water: 

- Voelen 

- Gevoelskant van de mens/ 
sensitiviteit en emoties 

- mensgerichtheid 

- Voelen vaak onbewust aan 
wat er speelt/intuïtie 

- Beschikken over tact en 
diplomatie 

 

- Past zich makkelijk aan 

- Communicatie 

- Persoonlijke uitwisseling 

- Meelevend 

- Flexibel 

- Zorgzaam 

- Sfeergevoelig 

- verbindend 
 

- Behulpzaam 

- Bescheiden 

- Betrokken 

- Collegiaal 

- Geduldig  

- Respectvol 

- Sympathiek 

- teamplayer 

➢ Extraverte type is gericht op contact met mensen en heeft aandacht voor hun 

behoeften 

➢ Intraverte type is minder gericht op contact met andere mensen 

Valkuilen Water: 

- Kan overgevoelig, beïnvloedbaar, onzeker en 
onderdanig worden wanneer hij geen 
tegenwicht krijgt van lucht-, vuur- en 
aardetypes. 

- Kan passief worden en zich terugtrekken 

- Kan angstig worden 

- Moeite om voor zichzelf op te komen 

- Kan vervallen in klaag en uitstelgedrag 

- Te loyaal 
 

- Moeite met keuzes maken 

- moete om  eigen behoeften na 
te leven 

- Te bezorgd 

- Pleasegedrag 

- Voortdurend naar bevestiging 
zoeken 

- Conflict vermijdend 

- Met alle winden meewaaien 

 

Ontwikkelpunten in Water  

- Leren omgaan met verschillende 
communicatiescenario's.  

- Leren gevoel te hebben voor wat er 
leeft en speelt.  

- Leren diplomatie en strategie aan de 
dag te leggen.  

- Leren delen van je binnenwereld.  

- Leren luisteren (respecteren).  

- Leren verbindingen aan te gaan en 
diplomatie.  

- Leren omgaan met onzelfzuchtigheid.  
 

- Leren samenwerken en onderhandelen.  

- Leren omgaan met vormen van 
creativiteit.  

- Leren je aan te passen zonder jezelf in 
de steek te laten.  

- Leren omgaan met communicatie.  

- Leren evenwicht te vinden tussen 
schenken en ontvangen.  

- Leren een jou recht doende presentatie 
te vinden.  

- Leren grenzen te stellen.  
 

 



 

5 Toelichting vier elementen 
 

 

VUUR  DROMER 
 

Het element vuur symboliseert warmte, licht en energie. Mensen bij wie het element vuur 

overheerst, blaken van energie. Ze zijn vaak opgewekt, vol zelfvertrouwen en oprecht en direct in 

hun uitingen. Ze blinken uit in wilskracht en in scheppingskracht. Vuur geeft spanning en beweging. 

Ze brengen leven in de brouwerij, roepen nieuw elan op en vertrouwen in de toekomst. Vuurtypes 

hebben contact met hun creatiebron, ze zijn initiatiefrijk, dynamisch, idealistisch, impulsief, creatief, 

veranderingsgericht en moedig. Ze vinden authenticiteit belangrijk en voelen goed aan wanneer 

anderen niet authentiek zijn. Hun verlangens zorgen voor passie. Ze hebben contact met hun 

fascinaties. Ze zijn speels, ze voelen hun hartstocht en erotiek en ze zijn eerder gericht op het hebben 

van plezier. Vuurtypes kunnen hun handen vol hebben aan hun binnenwereld, waarin sprake is van 

vele soorten van emoties. Ze kunnen een gebrek hebben aan zelfbeheersing en aan consideratie met 

anderen, waardoor ze de gevoelens van anderen kunnen kwetsen en onbedoeld schade kunnen 

aanrichten. Ze kunnen ongeduldig zijn, roekeloos, naïef, rusteloos, slecht luisteren, bazig zijn, 

onvoorspelbaar of overrompelend. Het is hun uitdaging om hun eigen emoties echt te accepteren 

zonder ze gelijk te uiten. Ze dienen een wijze stuurman te worden van hun emoties, en liefdevolle en 

verstandige innerlijke dialogen te voeren met de verschillende aspecten van zichzelf. De praktische 

uitvoering van hun plannen kan wel eens te wensen overlaten. Hoewel de vuurtypes de aardetypes 

kunnen inspireren, kunnen ze voor hen ook te onstuimig zijn. Omgekeerd hebben vuurtypes te 

weinig geduld met aardetypes, hoewel de aarde toch datgene aandraagt waarmee het vuur kan 

blijven branden. Vuurtypes hebben ook weinig geduld met watertypes, maar toch kan water ervoor 

zorgen dat het vuur niet oververhit wordt en dat er in- of uitwendige schade ontstaat. Dus water en 

vuur hoeven niet per se ‘als water en vuur’ tegenover elkaar te staan. Vuurtypes stimuleren de 

luchttypes tot een vrijheid om zich uit te drukken en geven hun een gevoel van vertrouwen en 

kracht. Omgekeerd kunnen luchttypes de ideeën van vuurtypes corrigeren en nuanceren. Maar de 

intellectuele bespiegelingen waarop niet vlot genoeg gehandeld kan worden, worden de vuurtypes al 

gauw beu 

 

▪ Wanneer je weinig vuur hebt, is er eerder sprake van een inspiratie- of motivatieprobleem.  

  



 

6 Toelichting vier elementen 
 

 

VUUR  in overzicht 
 

Kenmerken Vuur 

- Blaken van energie en 
zelfvertrouwen 

- Opgewekt 

- Weten wat ze willen 

- Zijn oprecht en direct in 
hun uitingen 

- Vallen op door wilskracht 
en scheppingskracht 

- Brengen leven in de 
brouwerij 

 

- Dynamisch 

- Idealistisch 

- Creatief 

- Veranderingsgericht 

- Moedig 

- scheppingskracht 

- Verlangen 

- Vrolijk 

- Direct 

- aanjager binnen het 
team 

- voortdurend nieuwe 
uitdaging nodig  

- Initiatiefrijk 

- Roepen vertrouwen 
in de toekomst op  

- Denkt in hoofdlijnen 

 

Valkuilen Vuur: 

- Kunnen gebrek hebben aan zelfvertrouwen en 
consideratie met anderen, waardoor ze 
gevoelens van anderen kunnen kwetsen 

- Kunnen slecht luisteren 

- Roekeloos, naïef, rusteloos, onvoorspelbaar, 
overrompelend of onpraktisch 

- Kunnen bazig overkomen 

- Kunnen drammerig, arrogant 
overkomen 

- Ongeduldig zijn  
 

 
Ontwikkelpunten in VUUR (plezier) 

 

- Leren authentiek te zijn.  

- Leren je leven aan te sturen vanuit 
diepere verlangens.  

- Leren to-the-point te zijn en goed uit 
de verf te komen.  

- Leren keuzes te maken die echt bij je 
passen.  

- Leren staan voor je eigen keuzes.  

- Leren je eigen behoeften en 
gevoelens serieus te nemen.  

- Leren trouw te zijn aan jezelf.  

- Geloven in jezelf 

- Leren passie toe te laten.  

- Leren lessen te trekken uit signalen 
uit je lichaam.  

- Trouw zijn aan jezelf 
 

- Leren je eigen inspiratiebronnen te 
gebruiken 

- Leren letten op je eigen 
vitaliteitmeter (wat voedt jou en wat 
zuigt jou leeg?) 

- Leren letten op je eigen verlangens 
en behoeften (assertiviteit) 

- Leren staan voor je eigen visie, missie 
en idealen 

- Leren initiatief aan de dag te leggen 

- Leren creativiteit en speelsheid te 
gebruiken 

- Leren op je intuïtie te vertrouwen 

- Je eigen leven aansturen, 
daadkrachtig zijn 

- Rust in je leven integreren 

 



 

7 Toelichting vier elementen 
 

 

LUCHT  DENKER 
 

Het element lucht is zuurstof, ruimte, vrijheid. Zoals de wolken zich in al hun vormen door de lucht 

verplaatsen, zo denkt een luchttype in talloze domeinen en betekenisvelden. Lucht is de drager van 

klank, waardoor wij met elkaar communiceren. Voor communicatie zijn woorden nodig en die weet 

hij te vinden. En als de juiste woorden nog niet bestaan, dan maakt hij ze wel. Hij kan zich kort en 

abstract uitdrukken, omdat hij de dingen probeert te verwoorden in hun essentie. Mensen bij wie 

het element lucht overheerst, leven voor het denken – ook voor ideeën en gedachten die nog niet 

bekend of verwezenlijkt zijn. Dit geldt vooral voor luchttypes die ook over voldoende vuurelement 

beschikken. Die kunnen originele invalshoeken en nieuwe theorieën creëren. Ze kunnen zich 

losmaken van de onmiddellijke beleving van alledag, wat hun de mogelijkheid geeft om zaken 

objectief, verstandelijk en met logisch inzicht te benaderen. Daardoor kunnen ze ook in staat zijn 

anderen meer objectief te beoordelen. Ze kunnen creatief zijn in het uitdenken van visies, 

strategieën en nieuw beleid. Ze kunnen kritisch analyseren, verbanden leggen, overzicht hebben en 

logisch redeneren. Mensen bij wie het luchtelement overheerst, gaan theoretisch, systematisch en 

vergelijkend te werk. Een luchttype probeert overzicht te houden, gebeurtenissen te plaatsen en de 

grote lijn in het oog te houden. Ook probeert hij rationeel en strategisch te werk te gaan. Wanneer 

een luchttype ook de andere elementen ter beschikking heeft, zal hij eerder ook de levensfilosoof in 

hem aan bod laten komen, die met een mobiele geest de waargenomen feiten en zijn verbeelding 

omzet in wijsheid en levenswijsheid. Dit betekent ook dat hij dan kritisch zal reflecteren over zichzelf 

en zijn eigen handelen en keuzes. Luchttypes kunnen zich bedreigd voelen wanneer hun mening over 

het hoofd wordt gezien, wanneer hun intellectuele capaciteiten gebagatelliseerd worden of wanneer 

hun nieuwe theorieën niet worden erkend. Ook kunnen zij zelf door hun rationele argumentaties de 

gevoelens van anderen bagatelliseren. Het element lucht heeft ook valkuilen, zoals oeverloos geklets, 

belangrijke details over het hoofd zien, afstandelijkheid, gelijkhebberij en luchtfietserij. 

 

 

▪ Wanneer je weinig lucht hebt, is er eerder sprake van een reflectie- of 

bewustwordingsprobleem.  

 

  



 

8 Toelichting vier elementen 
 

 

LUCHT  in overzicht 
 

Kenmerken Lucht: 

- Theoretisch 

- Beschouwen 

- Gedachten en Ideeën  

- Verbanden leggen 

- Analyseren 

- Denkkracht 

- Visie 

- Zakelijk 

- welbespraakt 
 

- Kennis vergaren 

- Ruimte 

- Vrijheid 

- Vragen stellen 

- Logisch redeneren 

- Afstandelijk 

- Intellect 

- Optimistisch 

- tactvol 
 

- Anticiperen en 

vooruitblikken 

- Denker 

- Flexibel 

- Gericht op 

feiten 

- Helicopterview  

- Leergierig 

- Oog voor grote 

lijn 

 

Valkuilen Lucht: 

- oeverloos geklets 

- belangrijke details over het hoofd zien 

- afstandelijkheid 

- gelijkhebberij  

- luchtfietserij (zweverigheid) 

- kunnen koel en gevoelloos overkomen 

- of te onduidelijk, te weinig betrokken 
(door de rationele benadering) 

- Veel ideeën, maar soms moeite om tot 
actie over te gaan 

- Te theoretisch 

 
Ontwikkelpunten in LUCHT (nieuwsgierigheid) 
 

- Leren visies te ontwikkelen.  

- Leren helder te analyseren.  

- Leren bezinning en zelfreflectie te 
integreren in het leven.  

- Leren verouderde overtuigingen en 
gedragsscenario's te onderkennen.  

- Leren levenservaring om te zetten in 
levenswijsheid.  

- Leren rode draden in je leven te 
ontdekken.  

- Leren crises te gebruiken als kansen.   

- Zelfreflectie toepassen 

- Leren voortdurend je zelfkennis te 
vergroten.  

- Leren je eigen unieke vaardigheden en 
kwaliteiten te ontdekken.  

 

- Leren steeds weer nieuwe invalshoeken 
te ontdekken.  

- Leren verbeeldingsvermogen te 
ontwikkelen.  

- Leren je eigen levensbeleid te maken, 
te bewaken en te herzien.  

- Leren je eigen geschiedenis 
genuanceerd te beoordelen. 
Levenshouding aanmeten van ‘leren 
door het leven’ 

- Bijstellen zelfbeeld en vergroten 
zelfkennis 

- Verwerven van innerlijke vrijheid, 
humor te zien zonder bagatelliseren 

- Zelfspot ontwikkelen zonder jezelf 
tekort te doen 

 

 


