
1 – De Onschuldige
Ook: idealist, traditionalist, naïeveling, mysticus, optimist, heilige, romanticus, dromer.
Doel: gelukkig zijn.
Strategie: de dingen goed doen.
Talent: geloof en optimisme. 

2 – Bondgenoot - De Gewone Man
Ook: de goede oude jongen, realist, goede buur, stille meerderheid, democraat.
Doel: erbij horen.
Strategie: wees down to earth.
Talent: realisme, empathie, gebrek aan pretentie. 

3 – De Held
Ook: de krijger, kruisvaarder, redder, superheld, soldaat, drakendoder, winnaar, teamspeler.
Doel: deskundig meesterschap op een manier die de wereld verbetert.
Strategie: zo sterk en competent mogelijk zijn.
Talent: competentie en moed. 

4 – De Zorggever
Ook: de heilige, altruïst, moeder, helper, onbaatzuchtige, beschermer, supporter.
Doel: anderen helpen.
Strategie: dingen doen voor anderen.
Talent: compassie, betrouwbaarheid, vrijgevigheid. 

5 – De Ontdekker
Ook: de avonturier, pionier, zoeker, zwerver, individualist, pelgrim, non-conformist.
Doel: een beter, authentieker en bevredigender leven ervaren.
Strategie: reizen, nieuwe dingen zoeken en beleven, aan verveling ontsnappen.
Talent: autonomie, ambitie, trouw zijn aan de ziel. 

6 – De Rebel
Ook: de revolutionair, beeldenstormer, opstandeling, tegenstander, schurk.
Doel: omverwerpen wat niet werkt.
Strategie: verstoren, vernietigen of choqueren.
Talent: uitdagen status quo, innovatie, alertheid.

©  2 0 2 0  F O C U S O P F L O W . N L  |  A R C H E T Y P E N  V A N  J U N G 1

Archetypen van Jung
Plezier & Purpose traject 

https://focusopflow.nl/


©  2 0 2 0  F O C U S O P F L O W . N L  |  A R C H E T Y P E N  V A N  J U N G 2

7 – De Minnaar
Ook: de vertrouweling, levensgenieter, verbinder, estheet, partner, vriend, team-bouwer.
Doel: kwaliteit van leven verhogen via relaties.
Strategie: passievolle ervaringen creëren, fysiek en emotioneel aantrekkelijk maken.
Talent: passie, zintuigelijk, dankbaarheid, waardering en toewijding.

8 – De Schepper
Ook: de kunstenaar, artiest, uitvinder, vernieuwer, ontwerper, muzikant, schrijver of dromer.
Doel: dingen van blijvende waarde creëren. 
Strategie: artistieke controle en vaardigheid ontwikkelen.
Talent: creativiteit en verbeeldingskracht.

9 – De Nar
Ook: de entertainer, dwaas, provocateur, bedrieger, grapjas, practical joker of komiek.
Doel: een geweldige tijd hebben en de wereld verlichten.
Strategie: spelen, grappen maken, grappig zijn.
Talent: vreugde.

10 – De Wijze
Ook: de expert, geleerde, detective, adviseur, denker, filosoof, academicus, onderzoeker, analyst,
planner, professional, mentor, leraar. 
Doel: intelligentie en analyse gebruiken om de wereld te begrijpen.
Strategie: het zoeken naar informatie en kennis; zelfreflectie en het begrijpen van processen.
Talent: wijsheid, intelligentie.

11 – De Magiër
Ook: de visionair, katalysator, innovator, tovenaar, uitvinder, charismatisch leider, sjamaan,
genezer, medicijnman.
Doel: dromen waarmaken.
Strategie: een visie op de wetten van het universum ontwikkelen en ermee leven.
Talent: het vinden van win-win oplossingen.

12 – De Heerser
Ook: de baas, leider, rechter, aristocraat, koningin, politicus, rolmodel, manager of
administrateur.
Doel: een welvarend, succesvol gezin of gemeenschap creëren.
Strategie: controle houden.
Talent: verantwoordelijkheid, leiderschap.


