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 ACHTERGROND

Werken met archetypes

Een krachtig 
 or-profiel 
Een sterk or-profi el inspireert de or-leden en sluit aan op de wen-
sen en behoeften van de achterban. Het werken met een archety-
pe biedt een handvat om het or-profi el vorm en inhoud te geven.

Archetypes sluiten bovendien aan op de kleuren van 

Insights Discovery (zie OR Informatie van maart 

2016 en OR Magazine juli/augustus 2018). Lees hier 

hoe je komt tot een krachtig or-profi el.

Veel or-en hebben hun profi el beschreven in een visie of 

missie. De vraag is hoe een or kan komen tot een profi el dat 

inspirerend is, zonder te vervallen in algemeenheden als 

ì wij zijn een or die in goed overleg met de WOR-bestuurder 

onze achterban vertegenwoordigtî . Het antwoord is: ga wer-

ken met archetypes! Hiermee kan een or een profi el neer-

zetten dat iets betekent voor de organisatie en de achterban. 

Archetypes
Mensen laten bewust en onbewust gedrag zien. In een eer-

der artikel beschreef ik de vier gedragsvoorkeuren van 

mensen aan de hand van de vier kleuren van Insights Dis-

covery, gebaseerd op het werk van Carl Jung. Insights Dis-

covery gaat over het bewust inzetten van gedrag. Een ar-

chetype gaat over het onbewust oproepen van gedrag. 

Het begrip archetype, ook wel oerkarakter genoemd, is ook 

ontwikkeld door Carl Jung. Hij stelde dat bepaalde karak-

ters bij iedereen aanwezig zijn, door iedereen herkend 

worden en bij iedereen onbewust hetzelfde gedrag oproe-

pen. Bijvoorbeeld: als iemand een baby ziet, dan wordt het 

archetype Beschermer opgeroepen en zal die persoon het 

bijpassende gedrag tonen. 

Marketingbureaus werken steeds meer met archetypes om 

een sterk merk te ontwikkelen. Een sterk merk zorgt im-

mers voor een stevige marktpositie. Het merk heeft hier-

door de afgelopen jaren een stevige ontwikkeling doorge-

maakt. Het gaat dan verder dan het ontwikkelen van een 

logo, maar om het neerzetten van een krachtig profi el van 

een organisatie dat in alle communicatie terugkomt. 

Ook een or kan werken met archetypes; door consequente 
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communicatie op basis van een archetype zet je een her-

kenbaar profi el neer. Jung beschreef in totaal twaalf ba-

sis-archetypes. Deze archetypes sluiten aan op de vier  kleu-

ren van Insights Discovery. In de fi guur staan de archetypes 

van Jung genoemd. In de vier basiskleuren beschrijf ik tel-

kens È È n archetype:

ï  De Beschermer (groen).

ï  De Held (rood).

ï  De Nar (geel).

ï  De Wijze (blauw). 
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De Beschermer
De Beschermer draagt zorg voor, is vrijgevig en helpt. De 

Beschermer is degelijk, betrokken en staat open voor ie-

dereen. Bij dit archetype gaat het om hulp en verbonden-

heid. Hij schrikt van egoÔ sme en ondankbaarheid en leeft 

voor de organisatie en de achterban. De Beschermer is een 
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Meer lezen? 
Zie Michel Jansen, De vijf stappen naar een betekenisvol 

merk. Adfo Books 2015. 

archetype dat opkomt voor een groep. Bekende merken 

zijn Volvo, het CDA en Amnesty International. 

Een or die kiest voor dit archetype staat open voor de ach-

terban en voor de WOR-bestuurder met als doel bepaalde 

waarden of sterke punten van de organisatie te behouden. 

Niet te veel veranderen maar vooral het goede behouden 

in de organisatie. De communicatie is toegankelijk en be-

grijpelijk voor iedereen, op alle niveaus in de organisatie. 

De Held
De Held gaat geen uitdaging uit de weg en is ambitieus, 

productief en daadkrachtig, Hij kan niet tegen zwakheid 

en zal de strijd aangaan. Arrogantie is geen scheldwoord, 

lafheid wel. De Held is gericht op succes, op doorgaan en 

op resultaten. De Held is doelgericht, een organisatiever-

beteraar en wil gewaardeerd worden. Bekende merken zijn 

Nike, Greenpeace en BMW.

Een or die kiest voor dit archetype gaat de confrontatie met 

de WOR-bestuurder aan. De or zal alles in het werk zetten 

om invloed uit te oefenen om de organisatie concreet te 

verbeteren. Als het nodig is zal deze or naar de rechter 

stappen; sterker nog, dat heeft deze or waarschijnlijk al ge-

daan. Een stoere, overtuigende en duidelijke communica-

tie hoort bij dit archetype.

De Nar
Bij de Nar draait het om plezier en ontspanning. De Nar is 

een entertainer, een waarheidspreker en een provocateur. 

Frivoliteit en serieus zijn gaan niet altijd samen. De Nar is 

innovatief en uitgesproken. Met humor als wapen weet de 

Nar in elke situatie de gedachten te prikkelen. Bekende 

marken zijn Ben & Jerryí s, Amstel, Powned. 

Een or die kiest voor dit archetype is vrolijk en zorgt ervoor 

dat de boodschap van de or op speelse wijze overkomt bij 

de WOR-bestuurder en de achterban. Deze or stelt issues 

aan de kaak op een grappig, subtiele of taboedoorbrekende 

manier. De communicatie is minder zakelijk maar heeft 

een humoristische ondertoon. De tekst zal een glimlach op 

het gezicht toveren.

De Wijze
Voor de Wijze gaat het om analyse, intelligentie en de waar-

heid. Kennis verzamelen en logisch nadenken passen bij de 

Wijze. Onwetendheid is een doorn in zijn oog. De Wijze is 

objectief en deskundig. Kennis delen is voor deze expert 

vanzelfsprekend; handelen komt op de tweede plaats. Be-

kende merken zijn Philips, Discovery Channel en Nexus.

Een or die kiest voor dit archetype weet het beter dan de 

WOR-bestuurder en heeft de ervaring en bewijzen uit het 

verleden aan zijn kant staan. Deze or zorgt voor een door-

dacht advies en je kunt garanderen dat deze or in staat is 

om dit te bewijzen. De communicatie is formeel, stand-

punten zijn feitelijk onderbouwd, zodat de kennis van deze 

or getoond wordt. 

Profi el ontwikkelen
Voor een sterk or-profi el helpen de volgende stappen:

1. Omschrijf welke zaken er leven binnen de organisatie of 

bij de achterban. Is er bijvoorbeeld te veel werkdruk, 

neemt het werkplezier af, is er een kloof tussen mana-

gers en medewerkers? 

2. Beschrijf deze vervolgens in de vorm van een opdracht 

voor de or, positief en toekomstgericht. Bijvoorbeeld: de 

or zorgt voor het afnemen van de werkdruk, voor het te-

rugkeren van het werkplezier of voor het dichten van de 

kloof tussen managers en medewerkers. 

3. Zoek vervolgens bij elke opdracht een bijpassend arche-

type. Meerdere opties zijn mogelijk. Is er meer werkple-

zier nodig, dan past de Nar. Is behoud van de cultuur no-

dig, dan past de Beschermer. Heeft het management 

meer kennis nodig van het dagelijkse werk, dan past de 

Wijze. Zijn er fundamentele veranderingen nodig in het 

bedrijf, dan past de Held. 

4. Alles wat je uitstraalt is communicatie is. Kies daarom 

een sterk profi el voor È È n archetype. Dat is geen kwestie 

van de meeste stemmen tellen. Het archetype moet aan-

sluiten bij het gewenste or-profi el, bij de opdracht voor 

de or en de gevoelens die leven bij de achterban. Kies het 

archetype met de beste argumentatie en mogelijkheden 

voor ontwikkeling van een or-profi el. 

5. Na de keuze van È È n archetype volgt het ë vullení  ervan. 

Het archetype zal vorm en inhoud moeten krijgen. De or 

kan hiertoe bespreken wat het archetype betekent voor:

ï  De or en voor de or-leden? 

ï  De werkwijze van de or? 

ï  De verbale en non-verbale communicatiestijl van de or?

ï  De huisstijl van de or (logo, intranet)? 

ï  De contacten met de achterban? 

ï  De strategie van de or? 

De ervaring leert dat het een forse inspanning vergt om te 

kiezen voor È È n archetype en om dit goed te vullen. Maar 

als dit lukt, kan de or een krachtig profi el neerzetten. Ga de 

uitdaging aan en ga werken met archetypes!  
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