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Introductie van het gecombineerde rapport DISC Stijlen™ en drijfveren 

Onderzoek naar menselijk gedrag toont aan dat de meest succesvolle mensen een goed niveau van zelfbewustzijn 
hebben. Ze schatten snel in hoe effectief te reageren. Met dit gecombineerde DISC- en drijfveren-rapport beschik je over 
een tool die je helpt vooruitgang te boeken.

Opmerking: de beschrijvingen in dit rapport over jouw gedragingen zijn tendensen gebaseerd op mensen met dezelfde 
gedragsstijl als die van jou en kunnen daarom, wellicht, niet altijd specifiek op jou van toepassing zijn.

Onthoud dat de DISC-analyse waarneembaar gedrag en emoties meet en dat de drijfveren-analyse beschrijft wat ons 
beweegt om de dingen op een bepaalde manier te voelen en te doen.
Wanneer de DISC-resultaten en de drijfveren met elkaar overeenkomen of elkaar aanvullen, is de kans het grootst dat je 
innerlijk in balans bent en dat je gedrag en drijfveren op een lijn liggen. Omgekeerd, wanneer onze DISC-resultaten en 
onze drijfveren niet overeenkomen, kunnen we innerlijk conflicten of spanning ervaren.

Hoe dit rapport te gebruiken

Het rapport bestaat uit 3 delen: 

 Deel I richt zich op het begrijpen van elk van de DISC stijlen door hun eigenschappen te identificeren inclusief hun 
specifieke manifestaties. Het behandelt eveneens de zeven drijfveren die ons gedrag beïnvloeden.

 Deel II laat zien wat jou uniek maakt en schetst jouw gedragsvoorkeuren zowel als je motivatiefactoren. 

 Deel III laat zien hoe jij je aan anderen kunt aanpassen en hoe anderen zich aan jou kunnen aanpassen, zodat jullie 
de samenwerking effectief kunnen afstemmen.
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DEEL I - DE DISC-STIJLEN EN DE DRIJFVEREN BEGRIJPEN

HET DISC-MODEL
Het DISC-model is een eenvoudig, praktisch, gemakkelijk te onthouden en universeel toepasbaar model. Gebaseerd op 
het werk van W.M. Marston en C. G. Jung. Het model richt zich op individuele patronen van zichtbaar, waarneembaar 
gedrag en meet de intensiteit van karakteristieken gebruikmakend van de mate van directheid en openheid in ieder van 
de vier stijlen: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit.

STIJL

DOMINANTIE Neigt direct en waakzaam te zijn

INVLOED Neigt direct en open te zijn

STABILITEIT Neigt indirect en open te zijn

CONFORMITEIT Neigt indirect en waakzaam te zijn

Met behulp van het DISC-model is het eenvoudig om onze eigen stijl te identificeren en te begrijpen, maar ook om 
verschillende andere stijlen te herkennen en ons hieraan aan te passen om effectiever met anderen te communiceren. 
Houd het volgende voor ogen wanneer je start met het verkennen van de DISC-stijlen en wanneer je deze binnen je 
relaties identificeert:

DOMINANTIE INVLOED STABILITEIT CONFORMITEIT
Doortastend

Concurrerend 
Dapper
Direct 

Innoverend
 Vasthoudend 
Avontuurlijk 

Houdt van het oplossen 
van problemen 

Resultaatgericht

Charmant 
Verzekerd

Overtuigend 
Enthousiast 
Inspirerend 
Optimistisch 

Met overredingskracht
Sociaal 

Zelfverzekerd

Begripvol
Vriendelijk

Beschikt over goede 
luistervaardigheden 

Geduldig 
Ontspannen 

Oprecht
Stabiel 

Voorspelbaar
Beschikt over teamgeest

Nauwkeurig
Precies 

Analytisch 
Conformistisch 

Beleefd 
Diplomatiek 

Let op details 
Baseert zich op feiten

Objectief



DISC StylesTM JOUW PROFIEL IS EEN COMBINATIE VAN DISC & DRIJFVEREN
Rapport over Jan DEMO - Stijl Di/D

Auteursrechten © 2020 A24x7.   Alle rechten voorbehouden. 
Assessments 24x7 Netherlands by COACHING AND TOOLS     0031-6-39234824     www.coachingandtools.eu

5

TEMPO EN PRIORITEIT: TWEE BELANGRIJKSTE SPANNINGSBRONNEN 
TUSSEN STIJLEN

ERVAART DE OMGEVING ALS VIJANDIG
GEFOCUST OP TAKEN/DOELSTELLINGEN   

De spanningen tussen de stijlen
TEMPO EN PRIORITEIT vertegenwoordigen twee van de belangrijkste spanningsbronnen tussen de 
verschillende stijlen.

 D&I en S&C hebben een ander TEMPO: D en I werken graag in een hoog tempo (hierbij gaat het om extraversie), 
terwijl S en C de voorkeur geven aan een langzamer tempo (hierbij gaat het om introversie).

 D&C en I&S hebben andere PRIORITEITEN: D en C zijn gericht op het volbrengen van taken, terwijl I en S gericht 
zijn op het ontwikkelen of versterken van interpersoonlijke relaties.

 D&S en I&C hebben diametraal tegenovergestelde voorkeuren, zowel in termen van TEMPO als PRIORITEITEN.

PROACTIEF (reageert direct 
op de omgeving) 
SNEL TEMPO gekoppeld aan 
Extraversie (de actie gaat 
vooraf aan de reflectie)

ERVAART DE OMGEVING ALS GUNSTIG 
GEFOCUST OP DE RELATIE

REACTIEF (reageert indirect 
op de omgeving, werkt 

ermee samen) 
RUSTIG TEMPO gekoppeld 

aan Introversie (de reflectie 
gaat vooraf aan de actie)
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Spanning binnen de stijlen

Potentiële spanningen Voorbeeld plotpunten

Dubbele spanningen bij geduld versus urgentie en mensen 
versus taak:
De hoge S’en prefereren geduld en een rustig tempo met als voornaamste 
focus mensen in plaats van resultaten en taken. Zij kunnen in conflict komen 
met het gevoel van urgentie en de focus op taken en resultaten en het nu die 
kenmerkend zijn voor de hoge D’s. Hoge S + Hoge D

(Beneden linker versus boven rechter kwadrant)

Dubbele spanningen bij geduld versus urgentie en mensen 
versus taak:
Het gebrek aan urgentie en een primaire focus op taken en resultaten die 
kenmerkend zijn voor hoge C’s kunnen in conflict komen met de hogere 
urgentie en een primaire focus op mensen van de hoge I’s.

Hoge C + Hoge I 
 (Boven linker versus beneden rechter kwadrant)

Geduld versus urgentie spanningen:
Het aangeboren geduld van de hoge S’en kan in conflict komen met het gevoel 
van urgentie van de hoge I’s. 

Hoge S + Hoge I
(Beneden linker versus beneden rechter 

kwadrant)

Geduld versus urgentie spanningen:
De focus van hoge C’s op het uitoefenen van geduld om nauwkeurigheid te 
verzekeren en fouten te vermijden, kan in conflict komen met de focus op 
resultaten, de directe oplossingen en onmiddellijke actie van de hoge D’s. 

Hoge C + Hoge D
(Boven linker versus boven rechter kwadrant)

Mensen versus taken spanningen:
De focus op resultaten, taken en actie van de hoge D’s kan in conflict komen 
met de focus op mensen, gevoelens en politieke correctheid van de hoge I’s. 

 Hoge D + Hoge I
(Boven rechter versus beneden rechter kwadrant)

Mensen versus taken spanningen:
De focus op data, analyse, nauwkeurigheid en precisie van de hoge C’s kan in 
conflict komen met de focus op mensen, teamwork, persoonlijke connectie 
en het saamhorigheidsgevoel van de hoge S’en.

 
Hoge C + Hoge S

(Boven linker versus beneden linker kwadrant).
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DE DRIJFVEREN 

Met betrekking tot de drijfveren
Uit meerdere studies kan men afleiden dat de meest succesvolle mensen een gemeenschappelijke eigenschap delen: 
zelfbewustzijn. Zij weten situaties te herkennen waarin zij succesvol kunnen zijn en dit helpt hen de beste strategie te 
vinden om doelstellingen te bereiken die resoneren met hun motivaties. Ze kennen ook hun beperkingen, daar waar ze 
weinig bedreven in zijn en dit helpt hen te begrijpen wat of wie hen niet inspireert of motiveert om te slagen. Degenen 
die hun natuurlijke drijfveren goed begrijpen zullen simpelweg vaker de juiste gelegenheden opzoeken en de resultaten 
behalen die ze voor ogen hebben.

Drijfveren beïnvloeden ons gedrag en onze activiteiten. Door ervoor te zorgen dat we onze drijfveren uitdrukken, leveren 
we goede prestaties zonder vermoeidheid, kunnen we met passie handelen en worden we geïnspireerd. 

Deze beoordeling van je drijfveren is geïnspireerd op het werk van Dr. Eduard Spranger en Gordon Allport over ‘wat een 
individu motiveert’. De drijfveren identificeren de motieven die een individu ertoe aanzetten de eigen talenten te 
gebruiken. Deze pagina's helpen je je motivaties en drijfveren te begrijpen en bieden je een duidelijk inzicht in hoe je de 
eigen prestaties kunt verbeteren door je gedrag en acties meer af te stemmen op je passies. 

De zeven dimensies van motivatie:

Deze motivatie-index is uniek omdat het zeven onafhankelijke aspecten van motivatie onderzoekt. Bij 
vergelijkbare analyses worden slechts zes dimensies onderzocht, waarbij individualisme en politiek (ook wel 
invloed) in één dimensie waren samengevoegd. Deze beoordeling blijft trouw aan het oorspronkelijke werk en 
de modellen van twee van de belangrijkste onderzoekers op dit gebied, en bied je zodoende een profiel dat je 
helpt te begrijpen wat je specifiek motiveert.

De zeven gemeten drijfveren zijn: 

Esthetisch – weerspiegelt het verlangen naar evenwicht, harmonie, persoonlijke ontwikkeling, zonder 
het praktische of nuttige aspect van de dingen uit het oog te verliezen.

Economisch – weerspiegelt de wens naar rendement of haalbaarheid.

Individualistisch – weerspiegelt het verlangen naar onafhankelijkheid en eigenheid.

Politiek (Invloed) – weerspiegelt de wens om de omgeving te beheersen of er invloed op uit te oefenen.

Altruïstisch – drukt de wens uit om anderen op een altruïstische (onbaatzuchtige) manier te helpen.

Traditionalistisch – weerspiegelt het verlangen naar orde, discipline en ethiek.

Theoretisch – weerspiegelt de wens om kennis te ontwikkelen, te leren en te begrijpen, maar ook om 
de wereld te begrijpen door middel van een intellectuele benadering en in de vorm van systemen.



DISC StylesTM JOUW PROFIEL IS EEN COMBINATIE VAN DISC & DRIJFVEREN
Rapport over Jan DEMO - Stijl Di/D

Auteursrechten © 2020 A24x7.   Alle rechten voorbehouden. 
Assessments 24x7 Netherlands by COACHING AND TOOLS     0031-6-39234824     www.coachingandtools.eu

8

DEEL 2 - JE DISC-PROFIEL EN DRIJVEREN BEGRIJPEN

Je algemene gedragspatronen
Hieronder tref je een algemeen overzicht aan van jouw gedragstendensen. Het dient als inleiding voor het rapport en biedt 
een kader om jouw resultaten beter te begrijpen. We geven hier en daar enkele tips om je te helpen je sterke punten 
optimaal te benutten.

Jan, het patroon van je antwoorden geeft aan dat je wordt gezien als iemand die zeer vindingrijk en invloedrijk is, en een 
goed netwerk heeft. Jouw sociale vaardigheden bewijzen dat je verbaal sterk bent, en je bereidheid risico's te nemen 
betekent dat je veel invloed en energie inbrengt in projecten. Dankzij jouw gevoel voor urgentie bij het volbrengen van 
taken creëer je een actief en efficiënt werkklimaat.

Je kan het grote plaatje zien, het geheel, en dit aan anderen duidelijk communiceren. Je snelle inzicht, snelle analyses en 
vloeiende verbale vaardigheden vormen samen  een zeldzame kracht die je helpt op een beknopte en samenhangende 
manier, complexe ideeën te verwoorden. Dit helpt bij het helder en ondubbelzinnig communiceren met grote groepen.

Je lijkt te groeien in posities van macht, gezag en verantwoordelijkheid. Je hebt de neiging meer werk te aanvaarden dan 
je schijnbaar aankunt en het toch afmaken. Als je gezag krijgt, ga je de uitdaging aan en levert. Wie scoren zoals jij hebben 
eenzelfde organisatie-klacht: dat de organisatie veel verantwoordelijkheid geeft, maar niet de bijbehorende 
bevoegdheden om de gewenste veranderingen uit te voeren. Als deel van de coaching, raden we je aan je er altijd van te 
verzekeren dat je de autoriteit krijgt die past bij de verantwoordelijkheid met betrekking tot een specifieke functie of 
project.

Je hebt het vermogen om een onduidelijk idee te veranderen in een praktische oplossing en dat in een hoog tempo. Je 
vermogen om snel een onsamenhangend idee te analyseren en om te vormen tot een helder plan is een zeldzame 
vaardigheid. Dit is een kracht die door het team of de organisatie versterkt zou mogen worden. Je brengt unieke 
probleemoplossende vaardigheden in.

Jan, Je reacties tonen dat je een doorzetter bent, ook bij tegenslag. Deze eigenschap heeft je in het verleden geholpen 
om daar te slagen waar anderen het zouden opgeven. Je vermogen om snel en uitgebreid problemen op te lossen stelt je 
in staat strategieën voor een plan te bedenken en deze aan te passen als het plan zich ontwikkelt. Wanneer je een team 
leidt, is je strategische vermogen duidelijk zichtbaar anderen, hoewel waarschijnlijk slechts weinigen je methodes kunnen 
dupliceren.

Je score toont dat anderen je zien als flexibel, veelzijdig, positief in alle omgevingen. Verschillende eigenschappen zijn 
hiervoor verantwoordelijk. Je snelle denken en besluitvaardigheid, je sociale vaardigheden en je gevoel voor urgentie 
ondersteunen je spontane handelwijze op het werk. Dit kan van grote waarde zijn voor het team, vooral tijdens 
presentaties en onderhandelingen.

Anderen zien jou als de ondernemende innovator die inspringt om de competitie aan te gaan met de besten. Je 
prestatiedrang voedt je bereidheid om nieuwe en moeilijke opdrachten uit te proberen. Voor de organisatie kan dit als 
model voor leiderschap dienen. Je hebt het vermogen om anderen te beïnvloeden, om samen aan een project te werken 
en het tempo te bepalen voor wat gedaan moet worden. Je hebt de kwaliteit om bepaalde taken in snel tempo te 
delegeren. Onze coaching geeft aan hoe je taken kan delegeren die veel gedetailleerd werk vragen, zodat jij de aandacht 
op de het grotere plaatje van het project kan focussen.

Je staat bekend als een zelfstarter: iemand die niet wacht tot dingen gebeuren, maar ze zelf laat gebeuren. Je scoort als 
mensen die men "opportunisten" zou kunnen noemen. Die zien een taak die uitgevoerd moet worden, of een systeem 
dat moet worden veranderd, en nemen het initiatief om de juiste oplossing te bewerkstelligen. Dit is een kracht die een 
enorm positieve invloed kan hebben binnen een organisatie, zolang tijd en aandacht worden besteed aan het voorkomen 
van negatieve gevolgen. Omdat er mensen zijn die niet zo snel als jij een verandering kunnen omarmen, zorg dat je de 
plannen duidelijk communiceert met  diegene in het team die een voorkeur hebben voor de huidige situatie.
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Je DISC-profiel en drijfveren in de vorm van grafieken

Basisstijl - Grafiek I Responsstijl - Grafiek II Gap-analyse

Basis gedragsstijl      Respons gedragsstijl  

Het DISC-model beschrijft waarneembare gedraging van jou die anderen inzicht kunnen geven in jouw 
communicatievoorkeuren en hoe je waarschijnlijk met hen zult communiceren.

Score/Classificatie
De DRIJFVEREN beschrijven jouw 
waarden en overtuigingen. Als je je 
motivaties begrijpt, begrijp je waarom 
je op een bepaalde manier te werk 
gaat. Het vervullen van je Drijfveren 
aan de hand van wat je onderneemt, 
maakt het mogelijk dat je beter 
presteert in dat wat je onderneemt. 
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Je gedragsstijl: Resultaatgericht

De resultaat-gerichte stijl laat een sterk zelfvertrouwen zien dat soms ervaren wordt als arrogantie. Zij zullen kansen 
pakken die hen uitdagen om doelen te bereiken. Ze houden van moeilijke taken, unieke kansen en streven naar 
leidinggevende posities.  Ze vermijden beperkingen. Regels worden ervaren als flexibele richtlijnen. Ze handelen snel en 
zijn soms ongeduldig en kritisch tussen meer methodisch en analytische mensen. In het uiterste geval kunnen ze koud 
en ruw overkomen.

Hieronder tref je enkele belangrijke gedragskenmerken die je voor ogen kunt houden en die je met anderen kunt delen 
om de kwaliteit van je relaties te versterken. 

 Je gedrag en emotionele karaktereigenschappen: Sterk ego en uitgesproken.

 Je doelstellingen: Winnen, het bereiken van controle en een gebrek aan beperkingen.

 De wijze waarop je anderen bekijkt: Door het vermogen om taken snel te kunnen uitvoeren en gelijke pas te 
houden.

 De wijze waarop je op het team reageert: Assertiviteit en doorzettingsvermogen om te winnen.

 Welke bijdrage je levert aan de organisatie: Zorgt dat het gedaan wordt.

 Je waakzaamheid: Kan te ongeduldig worden en zoeken naar het "ik win - jij verliest" scenario.

 Als je onder druk staat: Kritisch en foutzoekend; kan over de grenzen heen gaan en niet volledig bijdragen aan 
de teamrichting als deze anders is dan die van henzelf.

 Je angsten: Dat een ander er voordeel uit haalt, lijkt te toegeeflijk of te traag om te handelen.
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Woordschets natuurlijke stijl

DISC is een gedrag-observeringsinstrument gebaseerd op het idee dat emoties en gedrag niet ‘goed’ of ‘slecht’ zijn. 
Integendeel, gedrag onthult de behoefte die ons gedrag beïnvloedt.  Als je iemands gedrag nauwkeurig observeert, is het 
makkelijker iemand te ‘lezen’ en in te spelen op wat iemand waarschijnlijk nodig heeft en motiveert. Dit geeft ons de mogelijkheid 
om te voorspellen wat iemand wel of niet blij maakt, wat de relatie verbetert en wat zorgt voor een meer harmonieuze en 
productieve werkomgeving!
Deze tabel toont jouw NATUURLIJKE DISC GRAFIEK in een ‘woordschets’. Gebruik het in verschillende situaties om te beschrijven 
waarom je doet wat je doet en wat belangrijk voor jou is als het gaat om Dominantie bij problemen, Invloed op andere mensen, 
Standvastigheid van tempo, of Conformistisch gedrag bij procedures en regels. Deel meer over specifieke behoeftes (nu 
misschien gewoontes) die jou in ieder van de focusgebieden tot actie aanzetten.  Zit je DISC punt bij level 1 en 2? Dan zijn je 
emoties en behoeftes tegenovergesteld aan die van degene die bij level 5 en 6 in dat gebied zitten.

D I S C
DISC focus  Problemen/taken Mensen Tempo van de omgeving Procedures

Benodigdheden  Uitdagingen, autoriteit Sociale relaties, 
vriendelijke omgeving

Systemen, teams, stabiele 
omgeving

Regels, data om te 
analyseren

Emoties  Beslist, neemt risico’s Optimistisch, vertrouwt 
anderen Geduld, uit zich niet Voorzichtig, behoedzame 

beslisser

Angsten  Gebruikt worden/ controle 
verliezen

Buitengesloten worden/ 
verlies van sociale 
goedkeuring

Plotselinge verandering/ 
verlies van stabiliteit en 
veiligheid

Kritiek krijgen/ verlies van 
precisie en kwaliteit  
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Woordschets responsstijl 
DISC is een gedrag-observeringsinstrument gebaseerd op het idee dat emoties en gedrag niet ‘goed’ of ‘slecht’ zijn. Integendeel, 
gedrag onthult de behoefte die ons gedrag beïnvloedt.  Als je iemands gedrag nauwkeurig observeert, is het makkelijker 
iemand te ‘lezen’ en in te spelen op wat iemand waarschijnlijk nodig heeft en motiveert. Dit geeft ons de mogelijkheid om te 
voorspellen wat iemand wel of niet blij maakt, wat de relatie verbetert en wat zorgt voor een meer harmonieuze en 
productieve werkomgeving! 
Deze tabel toont jouw RESPONSSTIJL DISC GRAFIEK in een ‘woordschets’. Gebruik het in verschillende situaties om te beschrijven 
waarom je doet wat je doet en wat belangrijk voor jou is als het gaat om Dominantie bij problemen, Invloed op andere mensen, 
Standvastigheid van tempo, of Conformistisch gedrag bij procedures en regels. Deel meer over specifieke behoeftes (nu misschien 
gewoontes) die jou in ieder van de focusgebieden tot actie aanzetten.  Zit je DISC punt bij level 1 en 2? Dan zijn je emoties en 
behoeftes tegenovergesteld aan die van degene die bij level 5 en 6 in dat gebied zitten.
 

D I S C
DISC focus  Problemen/taken Mensen Tempo van de omgeving Procedures

Benodigdheden  Uitdagingen, autoriteit Sociale relaties, 
vriendelijke omgeving

Systemen, teams, stabiele 
omgeving

Regels, data om te 
analyseren

Emoties  Beslist, neemt risico’s Optimistisch, vertrouwt 
anderen Geduld, uit zich niet Voorzichtig, behoedzame 

beslisser

Angsten  Gebruikt worden/ controle 
verliezen

Buitengesloten worden/ 
verlies van sociale 
goedkeuring

Plotselinge verandering/ 
verlies van stabiliteit en 
veiligheid

Kritiek krijgen/ verlies van 
precisie en kwaliteit  
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Je natuurlijke en aangepaste DISC-stijl
Je natuurlijke stijl geeft aan dat je van nature de neiging hebt de gedragskenmerken van de  Di stijl te gebruiken.
Je aangepaste stijl geeft aan dat je de neiging hebt om de gedragskenmerken van de stijl  D stijl te gebruiken

Je natuurlijke/basis stijl komt overeen met het gedrag dat je bijna automatisch vertoont in het kader van bekende 
situaties waarin zich geen bijzondere beperkingen voordoen. Het is redelijk gelijkmatig en weerspiegelt je motivaties. Het 
is vaak de beste indicatie van ‘wie je werkelijk bent’. 
Je aangepaste stijl/responsstijl komt overeen met het gedrag waarvan je denkt dat je het moet aanwenden om te 
reageren op een situatie waarin zich beperkingen voordoen. Je aangepaste profiel kan veranderen zodra je voor een 
nieuwe situatie komt te staan. 

Basisstijl - Grafiek I Responsstijl - Grafiek II gap-analyse

Basis gedragsstijl      Respons gedragsstijl  

Als de twee grafieken vergelijkbaar zijn, betekent dit dat je de neiging hebt om hetzelfde natuurlijke gedrag aan te 
wenden, ongeacht de omstandigheden. Als je aangepaste stijl anders is dan je natuurlijke stijl, betekent dit dat je je 
probeert aan te passen als reactie op een stresssituatie door ander gedrag aan te nemen. 

Hoe hoger je niveau van D-, I-, S-, C- eigenschappen is, hoe meer je gedrag impact zal hebben op je omgeving en op 
degenen met wie je werkt. Als je je eenmaal bewust bent van dit verschijnsel, kun je je stijl aanpassen. Om gedrag op een 
bestendige manier te veranderen, is het belangrijk dat je je bewust bent van de noodzaak van deze verandering en dit 
vergt oefening. 
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Jouw gedragspatroon in beeld

Het geheel aan gedragspatronen bestaat uit acht gedragszones. Elke zone omvat verschillende gedragstrekken. 
De omschrijvingen aan de buitenranden beschrijven hoe anderen iemand zien die jouw stijl vertoont. De 
vakken aan de buitenste randen van de diamant tonen welke factor (DISC) de andere drie domineert. Als je 
richting het midden van de diamant beweegt, zie je twee en uiteindelijk drie karaktertrekken gecombineerd 
die de intensiteit van je omschreven gedragsstijl matigen binnen een specifieke gedragszone.

LEGENDA

D= Dominantie: hoe je omgaat met problemen

I = Invloed: hoe je omgaat met andere mensen

S = Stabiliteit: hoe je omgaat met het tempo van je omgeving

C = Conformistisch: hoe je omgaat met de ‘regels van de organisatie’ en ook de focus op details, nauwkeurigheid en 
precisie

Basis gedragsstijl      Respons gedragsstijl  

Zowel assertief als 
overtuigend, omarmt 

nieuwe concepten, kan 
erg spontaan zijn met 

veel energie en 
innemende inspanning, 
ontmoet graag nieuwe 

mensen.

Erg spontaan en overtuigend, 
sterk op mensen gericht, heeft 

een positieve blik, sterke 
communicatievaardigheden, 

houdt van variatie gedurende de 
dag.

Erg geduldig en geeft voorkeur 
aan stabiliteit en structuur, 

neemt geen risico’s, opereert 
in een bestendig en vast 

tempo.

Balans en waarden,  data en 
diplomatiek, denkt aan de 
‘regels’, resultaatgericht, 

houdt niet van verwarring 
en  dubbelzinnigheid.

Focus op data en feiten, analytisch, 
precies en nauwkeurig, gelooft in de 
waarde van structuur, standaarden 

en volgorde, ziet de waarde van 
‘regels’.

Efficiënt, analytisch, georganiseerd, 
feitelijk, bewust van consequenties van 

hun acties, praktisch en innovatief. Assertief, resultaatgericht, snelle 
beslisser, zoekt uitdagingen, kan 

agressief en ongeduldig zijn, 
verlangen om te leiden.

Ondersteunt en overtuigt, 
teamspeler, creëert loyaliteit en 

biedt uitstekende klantenservice.
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MEER INFORMATIE OVER JOUW DISC-STIJL
In dit deel van het rapport leer je meer over de gedragstendensen en emoties zoals die beschreven zijn in je DISC-stijl. 
Deze informatie kan nuttig zijn om je te helpen je gedrag te begrijpen en om je te helpen het gedrag van anderen beter 
te leren kennen en te begrijpen. 

Advies voor diegenen die met je willen communiceren 
De onderstaande suggesties kunnen anderen die met jou omgaan, helpen om te begrijpen wat jouw voorkeuren zijn als ze 
met jou communiceren. Om deze informatie effectief te gebruiken, kun je het met anderen delen en ook hun voorkeuren 
bespreken. 
Bepaal de twee belangrijkste ideeën voor anderen wanneer die met jou communiceren (do’s & don’ts) en zet ze op de 
pagina ‘Samenvatting van je stijl’. 

WEL DOEN wanneer je communiceert met Jan: 
 Plan bewust tijd in om te praten en sociaal contact te maken maar laat Jan het voortouw nemen, en wees niet verbaast 

wanneer het socializen abrupt stopt.

 Zet de details op papier, maar bespreek ze niet uitvoerig.

 Wees specifiek over wat er nodig is, en wie het gaat doen.

 Wees efficiënt: Bespreek eerst de belangrijke punten.

 Wees bereid om met wat bezwaren om te gaan.

 Vind de aansluiting, en praat positief over mensen en hun doelen.

 Kom snel ter zake en dwaal niet af.

NIET DOEN wanneer je communiceert met Jan:

 Rhetorische of nutteloze vragen stellen.

 Zaken vergeten of kwijt raken die essentieel zijn voor de meeting of het project.

 Speculeer erop los zonder feitelijke onderbouwing.

 Beslissingen in de lucht laten hangen. Verzeker je ervan dat genomen besluiten afgerond zijn en in actieplannen zijn 
omgezet.

 Het gesprek met Jan laten verzanden in dromen omdat je daarmee tijd verliest.

 Wees slordig of ongeorganiseerd.

 Verstrikt raken in feiten, cijfers of concepten.
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Je motivaties 
Wensen en behoeften

Motivatie is het enthousiasme of het verlangen iets te doen. Iedereen is gemotiveerd; echter, alle mensen zijn gemotiveerd door 
hun eigen beweegredenen en niet die van iemand anders. 
Eenvoudig gezegd: mensen zijn gemotiveerd door wat zij willen. Ieder realiseert haar behoeftes op eigen wijze. Hoe vollediger 
aan behoeften voldaan wordt, des te gemakkelijker presteert men optimaal. 
Kies de twee belangrijkste drijfveren (behoeften) en noteer die op de pagina ‘Samenvatting van je stijl’.

 Jan heeft de tendens om gemotiveerd te worden door:
 Een klimaat dat communicatie met nieuwe mensen toelaat. 

 Een omgeving die voorziet in een snelle doorstroming naar posities met meer verantwoordelijkheid.

 De macht te hebben om je eigen carrière te bepalen, de keuzes te maken die daarvoor nodig zijn en beslissingen te 
nemen om je doel te bereiken.

 De bevoegdheden hebben die passen bij de verantwoordelijkheden die je hebt gekregen.

 Erkenning van de vaardigheden, het inzicht en de oplossingen die je dagelijks ten toon spreidt.

 Nieuwe problemen om op te lossen en nieuwe uitdagingen om aan te pakken.

 Het bestaan van een verscheidenheid aan uitdagingen en doelen die jou de mogelijkheid bieden om je vaardigheden 
en capaciteiten te bewijzen.

Mensen met patronen zoals die van Jan hebben behoefte aan: 
 Een organisatie waarin participerend leiderschap wordt toegepast.

 Het enigszins verzachten van het ego, met name bij degenen die niet over dezelfde mate van eigendunk en optimisme 
beschikken.

 Een team van competente mensen die begrip hebben voor de urgentie van belangrijke vereisten.

 Een duidelijke functiebeschrijving, op papier.

 Je realiseren dat je niet altijd de leider van elk team of elke werkgroep kunt zijn.

 Overeenstemmingen met anderen bereiken in een face-to-face situatie, in plaats van gebruik te maken van 
elektronische middelen.

 Sterk ondersteunend personeel dat zich met details bezig kan houden.
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Wat breng je de organisatie?

Hieronder tref je een beschrijving aan van je talenten en gedragstendensen zoals je die je laat zien in een professionele of 
privéomgeving. Wanneer je werkt in een omgeving die je de ruimte biedt optimaal effectief te zijn, ben je intrinsiek 
gemotiveerd en lever je hele goede prestaties. Mogelijk verkeer je niet altijd in de omstandigheden die het beste in jou 
naar boven halen. Mocht het nodig zijn dan zou je met je leidinggevende in gesprek kunnen gaan om te onderzoeken wat 
er in de huidige omstandigheden aangepast kan worden om je motivatie op peil te houden.
Benoem de twee belangrijkste drijfveren met betrekking tot jouw werkstijl en twee belangrijke omgevingsfactoren en 
noteer die in de ‘Samenvatting van je stijl’.

Je sterke punten:
 Met je optimistische houding en zelfverzekerde manier van delegeren, weet je anderen goed te motiveren en te 

managen.
 Je benadert uitdagingen op een daadkrachtige, directe en resultaatgerichte manier
 Je bent in staat efficient te werken en controle te houden over verschillende projecten die tegelijk lopen. 
 Je hebt de kwaliteit zelfstandig gedurfde en nieuwe aanpakken te ontwikkelen, zonder anderen voor het hoofd te 

stoten.
 Je bent in staat om anderen te leiden en te motiveren, terwijl je oog hebt voor hun behoeften en belangen.
 Je bent erg gedreven als het aankomt op oplossingen en succes, en vindt het leuk om anderen mee te nemen op je 

reis.
 Je bent sociaal bekwaam en zelfverzekerd, en in staat om op een overtuigende manier zowel kleine als grote groepen 

mensen aan te spreken.

Je profiel op het werk:
 Je bloeit op in functies met macht, autoriteit en verantwoordelijkheid.
 Je uitermate assertieve en overtuigende natuur zet de toon voor de projecten en activiteiten waar je bij betrokken 

bent.
 Je bent gemotiveerd en actief betrokken bij alles wat je doet.
 Je bent zelfverzekerd en zoekt actief naar uitdagende projecten.
 Je wilt door anderen worden gezien als flexibel, veelzijdig en positief, in alle omgevingen.
 Je hebt een vooruitziende blik en sterke organisatorische vaardigheden bij het plannen van het "grote plaatje."
 Je verwacht van anderen dat ze bijblijven en een snel tempo aanhouden.

Jan is vermoedelijk het meest effectief in omgevingen die voorzien in: 
 Niet-routinematige opdrachten.
 Opdrachten waarbij je anderen kunt leiden en motiveren.
 Een hoge mate van contact met mensen, en een overvloed aan problemen om op te lossen.
 Een management dat zich flexibel opstelt met betrekking tot je behoefte aan activiteit en verandering.
 Mogelijkheden om directe resultaten te zien.
 Vrij van alledaagse en herhalende details.
 Een klimaat dat innovatieve ideeën stimuleert.
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Je gedrag en je behoeften in stress-situaties

Stress is onvermijdelijk. De waarneming van ons gedrag kan een behoorlijke impact hebben op onze effectiviteit: zowel in 
hoe we onszelf waarnemen als in hoe anderen ons waarnemen. De manier waarop we ons gedrag in stressvolle 
omstandigheden kan leiden tot gedrag dat niet overeenkomt met onze bedoelingen. Hierna lees je beschrijvingen van je 
gedrag zoals anderen dat omschreven hebben, dat kan extreem klinken. Vooral wanneer het gedrag betreft dat te veel 
van het goede is of te veel van een zwakte. Naarmate je de beleving van anderen beter begrijpt, ben je meer in staat je 
gedrag aan te passen en je eigen effectiviteit te vergroten en je intenties zichtbaarder te maken. Identificeer je twee meest 
typische gedragingen en behoeften onder stress en zet ze op de pagina ‘Samenvatting van je stijl’.

Onder stress lijk je:
 Nieuwsgierig en opdringerig 
 Agressief
 Onrustig
 Prikkelbaar 
 Opdringerig 

 

Onder stress heb je behoefte aan:
 Controle over de situatie en jezelf 
 Tastbaar bewijs van vooruitgang 
 Prestaties 

Je gedrag tijdens conflicten: 
 Aangezien je de neiging hebt om op eigen resultaten gericht te zijn, handel je soms bazig om je zin te krijgen.
 Je passie om te winnen kan leiden tot win/verlies situaties waardoor het voor anderen moeilijk of onprettig is om met 

je samen te werken. 
 Je woede richt zich op de situatie en op het gebrek aan gewenste resultaten. niet op iemand persoonlijk. Toch kunnen 

je uitbarstingen op een persoonlijke aanval lijken. Door je neiging impulsief te reageren kies je je woorden niet altijd 
even zorgvuldig. 

Strategieën om conflicten te reduceren en de harmonie te verhogen: 
 Neem de tijd om je ideeën en instructies volledig en duidelijk uit te drukken en vragen te stellen om ervoor te zorgen 

dat iedereen het begrijpt. De tijd die je besteedt aan het vooraf ophelderen van je boodschap zal later leiden tot een 
efficiëntere uitvoering. 

 Besef dat anderen zich niet altijd gemakkelijk voelen bij een conflict of woede uitbarsting. Daarom kan een reactie met 
jouw 'normale gedrag' contraproductief werken waardoor het behalen van gewenste resultaten belemmerd wordt. 

 Voorkom dat je tegenstelling creert of onrust om zaken interessant te maken.  Dit geeft jou misschien nieuwe energie, 
maar kan ernstige negatieve effecten hebben op de anderen. 



DISC StylesTM JOUW PROFIEL IS EEN COMBINATIE VAN DISC & DRIJFVEREN
Rapport over Jan DEMO - Stijl Di/D

Auteursrechten © 2020 A24x7.   Alle rechten voorbehouden. 
Assessments 24x7 Netherlands by COACHING AND TOOLS     0031-6-39234824     www.coachingandtools.eu

19

Je potentiële verbeterpunten
Iedereen heeft weleens het gevoel zijn grenzen bijna te hebben bereikt en geconfronteerd te worden met zijn zwakheden. 
Vaak is een zwakheid een teveel van een kwaliteit. Bijvoorbeeld: bij hoge dominantie verandert directheid in bepaalde 
omgevingen van kracht in zwakte, doordat iemand als autoritair ervaren wordt.
Wanneer je je inzet om effectiever te communiceren, adviseren we je je aandacht op maximaal twee kwaliteiten te richten 
en daarmee te oefenen tot je ze enigszins geautomatiseerd hebt voordat je de aandacht naar andere kwaliteiten of 
gedragingen verlegt. Kies twee van de belangrijkste aspecten waaraan je wilt werken en noteer die op de pagina: 
Samenvatting van je stijl.

Potentiële gebieden voor ontwikkeling:
 Je krijgt wellicht betere resultaten van je team door meer geduld te hebben.

 Je sterke ego kan ervoor zorgen dat je bot en overdreven kritisch overkomt op anderen die niet hetzelfde 
persoonlijkheidstype hebben. Je zou meer positieve reacties krijgen door je benadering te verzachten en je ego opzij te 
zetten.

 Een combinatie van ego en optimisme kan ertoe leiden dat je soms wat te impulsief reageert.

 Je kunt ongeduldig worden wanneer anderen je niet voldoende aandacht en erkenning geven.

 In plaats van het positieve te benadrukken, kun je soms te kritisch zijn met betrekking tot de resultaten van je team.

 Je hebt de neiging om een selectieve luisteraar te zijn en alleen te horen wat je wilt horen.

 Je bent mogelijk zo gefocust op het grote plaatje dat je belangrijke details negeert.
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De twaalf geïntegreerde DISC-stijl relaties

Voor een vollediger begrip van de algemene gedragsstijl van een persoon, kun je zien hoe elk van de vier belangrijkste 
factoren van DISC  invloed hebben op de andere 3 en daardoor 12 geïntegreerde gedragingen opleveren. 
DISC factors. Bijvoorbeeld: hoe jouw individuele D stijl beïnvloed is door je I, S en C stijl. In staat zijn om de interactie 
tussen de 12 factoren te identificeren en te meten vertegenwoordigt een dramatische verbetering in de toepassing en 
het gebruik van de DISC om menselijke gedrag beter te begrijpen. Het is middels gedrag dat wij ons denken in de wereld 
zetten. 

Aan elk van de 12 criteria is een specifieke beschrijving toegewezen die je helpt om dat criterium aan specifiek gedrag te 
koppelen. Iedereen heeft een eigen profiel waarin bepaalde criteria sterker of zwakker aanwezig zijn. De 5 niveaus van 
intensiviteit variëren van heel laag (meestal afwezig) tot heel hoog (zeer aanwezig). Intensiteit is een meting van de 
relatieve bijdrage van een speciale drijfveer aan het waarneembare, natuurlijke gedrag van de persoon zoals dat in de 
meeste situaties, zichtbaar is. We kunnen de kracht van een kracht van een van de drijfveren aflezen in de 
intensiteitsscore.
De DISC factoren worden weergegeven in volgorde van de sterkste invloed tot de minste invloed en gaan specifiek over 
jou.
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Legenda van de intensiteitsscore – DISC-stijl intensiteit is een instrument om te meten welk specifiek gedrag je vermoedelijk 
laat zien in je interactie en communicatie in de meeste situaties. 

 Lage intensiteit – Lage intensiteit scores wijzen op de afwezigheid van dit gedrag in de meeste situaties.
 Laag gematigd – Lage gematigde intensiteitsscores zijn alleen af en toe zichtbaar in sommige situaties.
 Gemiddelde intensiteit – Gemiddeld betekent dat dit gedrag flexibel is en misschien wel of misschien niet zichtbaar is, 

afhankelijk van de situatie.
 Bovengemiddeld – Bovengemiddelde intensiteitsscores zijn vaak zichtbaar in veel situaties.
 Hoge intensiteit – Hoge intensiteitsscores zijn duidelijk zichtbaar in de meeste situaties.

Basis gedragsstijl      Respons gedragsstijl  

De blauwe zone (mediaan) identificeert 68% van alle scores voor de algehele populatie van ieder 
geïntegreerd gedrag. Deze zone vertegenwoordigt de mediaan en de standaarddeviatie, hij komt overeen 
met het interval waarin voor elk kenmerk de gehele populatie het meest geconcentreerd of het sterkst 
vertegenwoordigd is. Zowel links als rechts bevindt zich de standaardafwijking (34%). Het betreft hier dus 
geen gemiddelde en de mediaan zal niet altijd exact gelijke delen aan weerszijde hebben.

 
1. Individualistisch Gedrag (D/C) [N: Bovengemiddelde intensiteit A: Bovengemiddelde intensiteit]

De Individualistische score meet de graad van assertiviteit en onafhankelijkheid bij het omgaan met problemen, 
uitdagingen en kansen zonder supervisie of controle. Bij hoge scores voelt men zich, bij het nastreven van de eigen 
doelstellingen, gehinderd door controles en standaard procedures. Bij lage scores respecteert men het liefst de regels 
en conventionele procedures.

2. Vastberadenheid (D/S) [N: Bovengemiddelde intensiteit A: Bovengemiddelde intensiteit]

De Vastberadenheids-score laat zien in hoeverre iemand resultaat- en actiegericht is. Deze stijl combineert de drijfveer 
van een zelfstarter met een duidelijke drang om actie te ondernemen ten overstaan van problemen, uitdagingen en 
kansen. Hoge scores duiden op een consistente voortgang richting het doel, zonder veel geduld met diegenen die qua 
planning niet op schema zitten. Bij lage scores toont men minder gevoel voor urgentie en men neemt de tijd om 
zorgvuldig  plannen en acties te overleggen alvorens te handelen.

3. Directheid (D/I) [N: Gemiddelde intensiteit A: Bovengemiddelde intensiteit]

De Directheid score meet de graad waarin iemand een directe en rechtlijnige aanpak toepast om resultaten te 
bereiken. Wie hoog scoort op Directheid, geeft  prioriteit aan het uitvoeren van taken boven het onderhouden van 
relationele contacten. Hoge scores duiden op het vermogen snel en besluitvaardig moeilijke beslissingen te nemen. 
Een lage score duidt op de neiging minder direct te zijn en te focussen op sociale interactie.
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4. Zelfverzekerd Gedrag (I/C) [N: Gemiddelde intensiteit A: Gemiddelde intensiteit]

De Zelfverzekerdheid score meet de mate waarin iemand zich zelfverzekerd opstelt in verschillende sociale situaties 
en in hoeverre iemand zich houdt aan sociale grenzen, regels en richtlijnen. Hoge scores duiden soms op te veel 
zelfverzekerdheid en de neiging om te improviseren en spontaan te reageren zonder degelijke voorbereiding. Lage 
scores duiden op een behoedzame en bewuste aanpak, op de neiging om alleen actie te ondernemen op basis van 
bewezen feiten en relevante gegevens.

5. Dynamisch Gedrag (I/S) [N: Gemiddelde intensiteit A: Gemiddelde intensiteit]

De Dynamische score meet de samenhang tussen het gebruik van een expressieve stijl in de omgang met mensen en 
de energie en urgentie waarmee iemand taken verricht. Hoge scores duiden op zelfverzekerd, vrij en innemend 
handelen en op belangstelling voor nieuwe ideeën en onderwerpen. Deze belangstelling wordt duidelijk geuit, wat 
invloed heeft op anderen. Lage scores duiden op bedachtzaamheid en behoedzaam handelen in woord en daad 
waarbij zorgvuldig en gestaag naar een doel wordt toegewerkt.

6. Volhardend Gedrag (S/C) [N: Gemiddelde intensiteit A: Gemiddelde intensiteit]

De Volhardings-score meet de mate waarin men voorspelbare patronen laat zien gericht op het uitvoeren van taken 
en het volgen van procedures. Deze score geeft aan in hoeverre iemand streeft naar een correcte handelwijze, 
accuratesse en een degelijke voorbereiding. Bij hoge scores focust men vooral op de teamgeest en de samenwerking 
en op een zorgvuldige planning. Lage scores duiden op een sterke behoefte aan duidelijke richtlijnen en vaste regels.

7. Oplettend Gedrag (C/S) [N: Gemiddelde intensiteit A: Gemiddelde intensiteit]

De Oplettend score toont de mate waarin men binnen een gevestigde structuur met procedures, systemen en regels, 
urgente problemen, uitdagingen en kansen tegemoet treedt. Het geeft weer in welke mate iemand zich bewust is van 
situaties die zich voordoen. Hoge scores wijzen op de wens om te streven naar een situatie waarin fouten worden 
voorkomen door middel van accuratesse en grondige voorbereiding. Lage scores wijzen op een sterke drang om vast 
te houden aan bestaande procedures en processen.

8. Beschouwend Gedrag (S/I) [N: Gemiddelde intensiteit A: Gemiddelde intensiteit]

De Beschouwende score meet de mate waarin iemand zorgvuldig zijn woorden en daden afweegt in de omgang met 
anderen en laat zien in hoeverre men communiceert met logica, gegevens en feitelijke analyses. Deze score geeft aan 
in hoeverre iemand de tijd neemt om plannen en acties zorgvuldig te overdenken alvorens ze uit te voeren. Hoge 
scores duiden op een grote aandacht en bedachtzaamheid bij het formuleren van en bij het ondernemen van actie. 
Lage scores duiden op een vrije houding en de overtuiging dat de meeste, zo niet alle, sociale interactie 'vanzelf' gaat.
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9. Het sociaal gedrag (I/D) [N: Gemiddelde intensiteit A: Gematigde lage intensiteit]

De Onderhoudende score meet de graad van de relatie tussen het verbale en non-verbale gedrag van een persoon en 
de mate van directheid. De score weerspiegelt de bereidheid om anderen van dienst te zijn, te ondersteunen en te 
helpen en geeft de belangstelling weer om anderen te helpen bij het bereiken van zijn of haar doelstellingen. Hoge 
scores duiden op een voorkeur voor sociale interactie boven routinetaken. Lage scores duiden op de bereidheid om 
moeilijke beslissingen te nemen, en doelgericht te blijven focussen op het bereiken van resultaten.

10. Het team-ondersteuningsgedrag (C/I) [N: Gemiddelde intensiteit A: Gemiddelde intensiteit]

De Correctheid score meet de graad waarin iemand wil werken in een vaste structuur met procedures, systemen en 
regels. Deze score bepaalt ook de behoefte aan contact met mensen en het aangaan en onderhouden van 
persoonlijke relaties. Wie hoog scoort heeft een hang naar logische feiten en vaste gegevens en protocols. Bij lage 
scores is er een voorkeur voor minder strakke protocols en meer oog voor de emotionele invloed en 
overtuigingskracht van anderen.

11. Tempo en Inschikkelijk Gedrag (S/D) [N: Gematigde lage intensiteit A: Gematigde lage intensiteit]

De Tempo- en Inschikkelijkheids-score meet hoe gelijkmatig en kalm iemand werkt en hoe iemand omgaat met lastige 
en ongewone situaties. Hoge scores duiden op het vermogen om alternatieve oplossingen te bedenken in de 
samenwerking met anderen. Lage scores duiden op een lagere inschikkelijkheid en op een duidelijke drang om 
vooruitgang en directe resultaten te boeken.

12. Regels vs. Resultatengedrag (C/D) [N: Gematigde lage intensiteit A: Gematigde lage intensiteit]

De Samenwerkings-score toont in hoeverre iemand zich houdt aan geldende procedures en vaste regels bij het 
uitvoeren van de eigen taken en in welke mate iemand vooruitgang wil boeken en resultaten wil bereiken. Hoge 
scores duiden op een conventionele werkwijze en geven aan dat iemand zich aan de regels houdt, confrontaties 
vermijdt en oplossingen zoekt waar iedereen achter staat. Lage scores geven aan dat iemand meer regie en vrijheid 
wil hebben en streeft naar vooruitgang zonder gehinderd te worden door vaste richtlijnen en regels.
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Je twaalf geïntegreerde DISC-stijl relaties in grafische vorm

1. Individualistisch Gedrag (D/C) [N: Bovengemiddelde intensiteit A: 
Bovengemiddelde intensiteit]

7.  Oplettend Gedrag (C/S) [N: Gemiddelde intensiteit A: Gemiddelde 
intensiteit]

2. Vastberadenheid (D/S) [N: Bovengemiddelde intensiteit A: 
Bovengemiddelde intensiteit]

8.  Beschouwend Gedrag (S/I) [N: Gemiddelde intensiteit A: Gemiddelde 
intensiteit] 

3. Directheid (D/I) [N: Gemiddelde intensiteit A: Bovengemiddelde 
intensiteit]

9.  Het sociaal gedrag (I/D) [N: Gemiddelde intensiteit A: Gematigde lage 
intensiteit]

4. Zelfverzekerd Gedrag (I/C) [N: Gemiddelde intensiteit A: Gemiddelde 
intensiteit]

10.  Het team-ondersteuningsgedrag (C/I) [N: Gemiddelde intensiteit A: 
Gemiddelde intensiteit]

5. Dynamisch Gedrag (I/S) [N: Gemiddelde intensiteit A: Gemiddelde 
intensiteit]

11.  Tempo en Inschikkelijk Gedrag (S/D) [N: Gematigde lage intensiteit A: 
Gematigde lage intensiteit]

6. Volhardend Gedrag (S/C) [N: Gemiddelde intensiteit A: Gemiddelde 
intensiteit]

12.  Regels vs. Resultatengedrag (C/D) [N: Gematigde lage intensiteit A: 
Gematigde lage intensiteit]

Comfort zone: deze zone groepeert de gemakkelijk in te zetten gedragingen, zowel in het natuurlijke profiel als in het aangepaste 
profiel.
Overregime zone: dit gebied groepeert gedragingen die actief gebruikt worden in de huidige situatie. Niet zozeer ingezet in het 
natuurlijke profiel, wel sterk ingezet in het aangepaste profiel, dat wil zeggen wanneer een moeilijkheid als belangrijk wordt ervaren. 
Deze aanpassing kan na verloop van tijd moeilijk te handhaven zijn.
Ongemak zone (of inspanningszone): dit gebied groepeert gedragingen die moeilijk zijn uit te voeren, zowel in het natuurlijke profiel 
als in het aangepaste profiel.
Subregime zone: in dit gebied zie je gedragingen die in de huidige situatie worden uitgeschakeld.  Deze gedragingen staan je in het 
natuurlijke profiel ter beschikking, in het aangepaste profiel zijn ze als het ware uitgeschakeld zolang je probeert een specifieke 
beperking te beantwoorden.
De gedragstendensen rechts van de gestippelde diagonaal worden het meest ingezet, zowel in het aangepaste profiel als in het 
natuurlijke profiel. Gedragstendensen links van de diagonaal zijn degene die het minst ingezet worden, zowel in het natuurlijke 
profiel als in het aangepaste profiel.
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Samenvatting van je stijl
Communicatie is een tweerichtingsverkeer-proces. Door met collega’s en familie of vrienden te praten over je voorkeuren, 
behoeften en verlangens, kun je relaties versterken. En misschien zelfs een oorspronkelijk stressvolle relatie omzetten in 
een effectieve relatie door de DISC en drijfveren informatie te begrijpen en toe te passen.
Vul het onderstaande werkblad in vanaf de vorige pagina's van dit rapport 

JE STERKTES: WAT JIJ DE ORGANISATIE BRENGT

JE WERKSTIJL 

JE MOTIVATIE

WAT JE NODIG HEBT

JE IDEALE WERKOMGEVING

COMMUNICATIE: DO’S & DON’T S

POTENTIËLE GEBIEDEN VOOR ONTWIKKELING
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Je drijfveren

                                 SCORE/CLASSIFICATIE                 

 

1. Het licht gekleurde, gearceerde gebied weerspiegelt de meerderheid van de populatiescores voor elke Drijfveer. 
Dit betekent dat als je een gewoon drijfverenprofiel neemt en de scores van 1-100 toepast, je mag verwachten 
dat de meerderheid van de scores binnen dat gearceerde gebied valt. Vertoont jouw gedrevenheid 
overeenkomsten met die van de meeste anderen?

2. Het ‘grijze vak’ vertegenwoordigt de gemiddelde score.  De score binnen dit vak vertegenwoordigt de score van 
mensen die overeenkomen met de meeste anderen, wat daarom als normaal gezien wordt. Als jouw score 
binnen het norm-vak valt, is het situationeel: je hebt consistent gereageerd op beide dimensies, hoog en laag. 
 

3. De lijn in het midden van het ‘blauwe vak’ vertegenwoordigt de mediaanscore. Deze ‘mediaan’ verdeelt het 
scorebereik in twee gelijke helften. 50% van de scores ligt boven de mediaanlijn en 50% van de scores ligt onder 
de mediaanlijn.

4. De gekleurde balk is afgestemd op jouw score van 1-10. Dit geeft weer in welke mate deze drijfveer van belang 
is voor jou. Hogere getallen betekenen dat je deze drijfveer consistent als belangrijker hebt gewaardeerd en 
lagere getallen als minder belangrijk. De getallen geven ook informatie over de plaatsing in ‘zeer laag, laag, 
gemiddeld, hoog en zeer hoog’.

5. De classificatie van jouw drijfveren toont de mate van invloed die de drijfveer op je gedrag en je beslissingen 
heeft. Houd in gedachten dat sommige drijfveren elkaar versterken. De ranking maakt zichtbaar welke op 
individueel niveau de meeste invloed hebben.
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De scores van de zeven drijfveren 
Elke beschrijving hieronder onthult jouw gedragsvoorkeuren en beschrijft jouw persoonlijke dynamiek.

Drijfveer Lage score 
krijgt energie van

Hoge score 
krijgt energie van

Esthetisch 
Gegrond
Pragmatische en toepasbare benaderingen 
die leiden tot concrete en betrouwbare 
resultaten.

Extravagant (Origineel)  
Verwezenlijkt evenwicht en harmonie 
tussen de buitenwereld en jezelf.

Economisch 
Tevreden 
 Weinig verlangen zich te bewijzen en 
tevreden met wat hij heeft. 

Zelfbeheerst
Interesse in eigen belang, financiële 
voordelen, en streeft naar concreet 
rendement voor elke geleverde inspanning.  

Individualistisch 
Gereserveerd 
Bescheiden, houdt ideeën voor zichzelf en 
gunt anderen het podium.

Onbelemmerd
Autonoom, onafhankelijke denker

Politiek
Meegaand
Ondersteunt de inspanningen van anderen, 
is oprecht (je krijgt wat je ziet).

Dominant
Dirigeert en controleert mensen en 
omgevingen

Altruïstisch 
Ego-centrisch
Gericht op eigen persoonlijke wensen en 
behoeften, op haar hoede.

Behulpzaam
Verlicht pijn en het lijden van anderen, 
soms ten koste van zichzelf. 

Traditionalistisch
Vrijgevochten
Neemt eigen verantwoordelijkheid en
hanteert eigen waarden en normen.

Conservatief
Conformeert zich, behoudende 
opvattingen. 

Theoretisch 
Praktisch
Nuchter, intuïtief, ambachtelijk

Theoreticus
Verdiept zich grondig, wil weten en 
begrijpen
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Je drijfveren in detail

Esthetisch - Heel laag
Je houdt van een realistische benadering met beide benen op de grond. Mensen met hun hoofd in de wolken 
zijn in jouw ogen inefficiënt.

Economisch - Laag
Je wordt niet gedreven door financiële beloningen of de drang 'eerste' te zijn en mist misschien het gevoel voor 
initiatief dat nodig is om met anderen te wedijveren.

Individualistisch - Heel hoog
Je hebt een hang naar onafhankelijkheid, vrijheid en een autonome positie waar je je argumenten vrijelijk uiteen 
kunt zetten.

Politiek (Invloed) - Hoog
Je neemt hoogstwaarschijnlijk de taken en verantwoordelijkheden op je die onder jouw leiderschap en bestuur 
vallen.

Altruïstisch - Gemiddelde
Je voorziet zowel in je eigen behoeften als in die van de anderen in je team.

Traditionalistisch - Hoog
Je gelooft dat er maar één weg is om het doel te bereiken en doet je best om binnen de vastgestelde grenzen te 
werken.

Theoretisch - Gemiddelde
Je vertrouwt zowel op nieuwe informatie als op dat wat je eerder heeft geholpen bij het nemen van besluiten.
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Je drijfveren in de vorm van een woordschets 

 

Afhankelijk van hun intensiteit weerspiegelt de woordschets van jouw drijfveren je numerieke score met een beschrijving 
in de vorm van woorden of uitdrukkingen.

Door je score met een woord te kwalificeren, kun je de manier waarop jouw drijfveren worden uitgedrukt beter begrijpen.
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De Esthetische dimensie: De belangrijkste motivatie is de noodzaak 
om evenwicht, harmonie en welzijn te bereiken. Het esthetische 
gevoel is belangrijker dan de praktische aspecten. Mensen die door 
deze drijfveer worden geleid, waarderen omgevingen die hun 
creativiteit of intellectuele ontwikkeling bevorderen.

Je esthetische dimensie

Algemene kenmerken:
•  Je goed voelen' is in jouw ogen op de werkvloer vermoedelijk geen primaire maar een secundaire drijfveer.
•  Je bent waarschijnlijk een sterke voorstander van productiviteit en functionaliteit en wilt geen middelen verspelen aan 

zaken die niet bijdragen aan een beter eindresultaat.
•  Emotioneel of beroepshalve zul je vermoedelijk niet veel op hebben met onpraktische ideeën.
•  Je vindt waarschijnlijk dat creatieve mensen tijd verspillen en teveel focussen op niet-essentiële zaken.

Je sterke punten:
•  Je bent waarschijnlijk een realistische denker en zult knokken als je moet onderhandelen of winnen.
•  Je bent sterk gericht op zakelijkheid en functionaliteit; dit zou anderen misschien kunnen afschrikken.
•  Je kunt met je voeten op de grond blijven staan en verstandig handelen.
•  Je pragmatische benadering kan onconventionele denkers evenwicht brengen.

Inzicht in je motivatie en suggesties:
•  Om goed gemotiveerd te blijven, zou je moeten voorkomen dat je wordt betrokken bij emotionele zaken en drama's.
•  Je bent waarschijnlijk geen voorstander van esthetische verbeteringen als deze geen praktisch nut hebben of garanties 

bieden.
•  Je associeert een betere functie vermoedelijk met succes.
•  Jij vindt rationele doelen met productief resultaat waarschijnlijk het allerbelangrijkst.

Je efficiënte manieren van leren:
•  Je hebt bruikbare oplossingen nodig en bent in staat deze toe te passen.
•  Je koppelt leren in de praktijk doorgaans aan dat wat je tijdens trainingen hebt geleerd.
•  Je wordt waarschijnlijk niet gedreven door emoties; je bent zeer praktisch ingesteld.
•  Je leert/doceert waarschijnlijk zeer pragmatisch en houdt niet van opleidingen die je tijd kosten zonder dat je daar veel 

voor terug krijgt.

Suggesties voor verbetering:
•  Creatief zijn is niet altijd tijdverspilling.
•  Probeer de waarde die mensen hechten aan milieu, natuur en creatieve ideeën te waarderen.
•  Je zou kunnen proberen om iets meer geduld te hebben met fantasierijke personen.
•  Probeer er op te letten dat je de creatieve keuzes van anderen respecteert.
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De Economische dimensie: Kenmerkend voor deze drijfveer is het 
belang van zekerheid door financieel gewin. Degenen die gevoelig 
zijn voor de zakelijke dimensie richten zich op het rendement op 
investering, of dat nu geld of tijd betreft. Deze drijfveer versterkt bij 
sommige individuen hun resultaatgerichtheid.

Je economische dimensie

Algemene kenmerken:
•  Je scoort zoals mensen die niet veel belangstelling hebben voor materiële rijkdom.
•  Je lage zakelijke drijfveer wijst uit dat je geld waarschijnlijk alleen ziet als middel om dingen te kopen.
•  Je wordt waarschijnlijk niet gedreven door financiële beloningen en competitie.
•  Omdat je niet wordt gedreven door geld, ben je waarschijnlijk gevoelig voor ongelijkheid en onrechtvaardigheid; je wilt 
niet het slachtoffer worden van andermans eisen.

Je sterke punten:
•  Je bent waarschijnlijk niet op jezelf gericht, maar leeft mee met anderen.
•  Je bent waarschijnlijk gevoelig en ontvankelijk voor de 'mensenkant' van je werk.
•  Je bent snel tevreden en bent er waarschijnlijk niet op uit om alle anderen te overtreffen.
•  Voor jou is een financiële beloning wellicht niet waar het om draait. Je zoekt naar hogere waarden die aansluiten bij jouw 
passies.

Inzicht in je motivatie en suggesties:
•  Probeer je prestaties niet alleen te beoordelen op basis van je plezier in het werk.
•  Je hebt waarschijnlijk behoefte aan waardering voor innovatief en creatief werk, niet alleen voor het verrichten van de 
taken die je zijn opgedragen.
•  Prijs anderen zo nu en dan voor het werk dat ze verrichten, als je wilt kan dat ook zonder veel vertoon.
•  Geef anderen verschillende projecten of taken om aan te werken.

Jouw efficiënte manieren van leren:
•  Het lijkt erop dat je liever werkt in een team dan in je eentje.
•  Je komt waarschijnlijk naar een training of cursus zonder je af te vragen wat er voor jou in zit.
•  Je vermaakt anderen waarschijnlijk liever dan dat je met hen concurreert.
•  Je scoort zoals mensen die meer van samenwerking dan van competitie houden.

Suggesties voor verbetering:
•  Je verwart 'niet kunnen' misschien met 'niet willen'. Je bent bang om nee te zeggen, omdat je geen slechte beurt wilt 
maken.
•  Je gaat lastige beslissingen en mogelijke conflicten die een negatieve impact op anderen in het team kunnen hebben 
waarschijnlijk het liefst uit de weg.
•  Je zet je misschien teveel in zowel op het werk als daarbuiten, bijvoorbeeld voor een vereniging of voor een vriend in 
nood.
•  Verdeel je zelf niet teveel door taken op je schouders te nemen die iemand anders ook kan doen.
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De Individualistische dimensie: deze dimensie ligt in de behoefte 
om als uniek, onafhankelijk en als bijzonder te worden gezien. Het 
drukt de behoefte uit om sociaal onafhankelijk te zijn en om zich 
vrij te kunnen uiten. 

Je individualistische dimensie

Algemene kenmerken:
•  Je neemt waarschijnlijk de nodige risico's omdat je graag in het diepe duikt en onderweg wel leert hoe je moet zwemmen.
•  Als je een cent in een pot met 500 centen was, zou je vermoedelijk die ene rode willen zijn.
•  Je bent weliswaar anders, maar bruist niet altijd van de creatieve ideeën.
•  Je denkt waarschijnlijk buiten het kader en wilt je ideeën graag delen.

Je sterke punten:
•  Je hebt meestal een groot aantal opzienbarende ideeën paraat.
•  Dankzij je energie en sterke intuïtie ben je waarschijnlijk bijzonder vindingrijk.
•  Je bent waarschijnlijk onverschrokken als je de risico's vooraf hebt ingeschat.
•  Je ideeën leg je waarschijnlijk voor tot aan de voorste gelederen, want je wordt graag als uniek gezien.

Inzicht in je motivatie en suggesties:
•  Besef dat de ideeën die je hebt ontwikkeld mogelijk onopgemerkt blijven tenzij jij ze onder ieders aandacht brengt.
•  Je hebt waarschijnlijk vrijheid en autonomie nodig om je ideeën uit te voeren.
•  Wees je ervan bewust dat je de dingen niet op de gebruikelijke traditionele manier doet.
•  Je denkt vaak buiten het kader, maar houdt je ideeën misschien voor je als je rustig van aard bent.

Jouw efficiënte manieren van leren:
•  Je hebt vermoedelijk veel flexibiliteit en vrijheid nodig om creatief te zijn als je nieuwe dingen leert.
•  Je hebt vast flink wat creatieve ruimte nodig als je binnen een team werkt.
•  Je hebt waarschijnlijk graag de keuze uit veel verschillende opties.
•  Met de kennis die je opdoet en je eigen kracht kun je nieuwe wegen vinden om de dingen te doen.

Suggesties voor verbetering:
•  Soms is je uitzonderlijke manier van werken misschien niet de meest effectieve of efficiënte weg om een doel te bereiken.
•  Je kunt misschien ongewild in de situatie belanden dat je jezelf verkoopt in plaats van je idee.
•  Besef dat je anders-zijn misschien te belangrijk voor je is en dat dit sommige menstypen kan afschrikken.
•  Innovatie is niet altijd het antwoord; soms volstaan bestaande processen.
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De Politieke dimensie (invloed): deze drijfveer komt tot uiting in de 
behoefte om als leider te worden gezien en invloed en controle te 
hebben over iemands omgeving of succes. Zich competitief tonen is 
vaak een kenmerk dat geassocieerd wordt met mensen met een 
hoge Politieke drijfveer.

Je politieke dimensie (Invloed) 

Algemene kenmerken:
•  Je voelt je waarschijnlijk op je gemak als je ideeën worden erkend en omarmd.
•  Je gaat waarschijnlijk alleen banden aan om je eigen positie ten opzichte van je collega's te verbeteren.
•  Je vindt dat anderen moeten weten dat jij de leiding hebt en zoekt daarom waarschijnlijk naar manieren om dit aan hen 

duidelijk te maken.
•  Je bent waarschijnlijk degene die zaken regelt en oplost.

Je sterke punten:
•  Je neemt waarschijnlijk de verantwoordelijkheid voor zowel successen als mislukkingen.
•  Je wordt waarschijnlijk snel boos of geïrriteerd door langzame mensen en spoort hen aan tot actie.
•  Je hebt waarschijnlijk geen hulp nodig bij alles wat je doet.
•  Je erkent je taken op de werkplek vermoedelijk en handelt alles wat daarbij komt kijken af.

Inzicht in je motivatie en suggesties:
•  Het is goed om te beseffen dat sommigen jou als controlerend beschouwen.
•  Het is goed om in te zien dat het niet altijd slecht is om je positie prijs te geven.
•  Het is belangrijk om te weten dat niet iedereen veel verantwoordelijkheden wil.
•  Je zou misschien meer bereid moeten zijn informatie met anderen te delen als dit nodig is.

Jouw efficiënte manieren van leren:
•  Wees je ervan bewust wanneer je moet meedoen, het initiatief moet nemen en wanneer je je beter kunt aanpassen.
•  Je wilt waarschijnlijk af en toe wat vrijheid om je eigen agenda af te werken.
•  Als je werkt in een groep, zul je misschien verlangen naar meer ruimte voor jezelf.
•  Je denkt waarschijnlijk graag voor jezelf als je nieuwe dingen leert.

Suggesties voor verbetering:
•  Het gebeurt misschien dat je mensen overweldigt die moeilijk beslissingen nemen.
•  Soms zou je moeten checken of je anderen niet teveel pusht.
•  Je kunt misschien ongewild in de situatie belanden dat je jezelf verkoopt in plaats van je idee.
•  Je zou misschien even tijd moeten nemen om de dingen te overdenken voordat je in actie komt.
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De altruïstische dimensie: deze drijfveer drukt de behoefte en het 
verlangen uit of om zichzelf nuttig te maken voor anderen. De 
geboden hulp is oprecht en onbaatzuchtig. Mensen die door deze 
dimensie worden gemotiveerd, kunnen soms hun persoonlijke 
belang opofferen als het in strijd is met het collectieve belang of als 
het ten koste van een persoon kan worden gedaan.

Je altruïstische dimensie

Algemene kenmerken:
•  Je kunt zowel helpen als afwachten. Je kunt goed onderscheid maken tussen echte behoefte en simpelweg klagen.
•  Je brengt balans tussen mensen die en bijdragen leveren en mensen die voor zichzelf gaan.
•  Je denkt waarschijnlijk helder, logisch en genuanceerd over de behoeften van anderen en die van jezelf.
•  Je begrijpt waarschijnlijk zowel de armen als de rijken, zonder hard te oordelen over een van beide categorieën.

Je sterke punten:
•  Je maakt waarschijnlijk een vuist bij ongerechtigheid, maar je kunt ogenschijnlijk onrechtvaardige situaties ook op hun 

beloop laten.
•  Je weet wanneer hulp een belemmering wordt voor succes op lange termijn.
•  Je hebt waarschijnlijk een genuanceerde visie als je mensen assisteert die mogelijk de boel oplichten.
•  Je waardeert een helpende hand en je houdt ook van hard werken. Je maakt duidelijk onderscheid tussen deze twee.

Inzicht in je motivatie en suggesties:
•  Je geeft en neemt vermoedelijk met mate en met een genuanceerd oordeel.
•  Je hebt een gemiddelde waardering voor anderen vergeleken met de mening van andere werkende mensen.
•  Je bent wellicht pragmatisch als je anderen hulp biedt.
•  Je voelt je waarschijnlijk onprettig bij mensen die alleen op zichzelf gericht zijn.

Jouw efficiënte manieren van leren:
•  Je vermogen om anderen te steunen in plaats van alle touwtjes in handen te willen houden, komt je ten goede als je in 

een team werkt.
•  Je kunt in teamverband leren, maar ook individueel en onafhankelijk.
•  Je kunt een neutrale speler zijn en helpt anderen; je hoeft niet de leider van het team en de doelstelling te zijn.
•  Bij trainingen en ontwikkelingsprogramma's kun je zowel leiden als je laten leiden.

Suggesties voor verbetering:
•  In sommige situaties zou je misschien meer de leiding moeten nemen en niet neutraal blijven.
•  Je moet bij machtsstrijd misschien meer de baas zijn en niet afwachten tot iemand anders de leiding neemt.
•  Onthoud dat anderen helpen slagen kan leiden tot belangrijke zakelijke successen.
•  Probeer mensen die op zichzelf gefocust lijken te respecteren en zie hen niet altijd als egoïstisch.



DISC StylesTM JOUW PROFIEL IS EEN COMBINATIE VAN DISC & DRIJFVEREN
Rapport over Jan DEMO - Stijl Di/D

Auteursrechten © 2020 A24x7.   Alle rechten voorbehouden. 
Assessments 24x7 Netherlands by COACHING AND TOOLS     0031-6-39234824     www.coachingandtools.eu

35

De Traditionalistische dimensie: deze dimensie komt tot uiting in 
de wens tot ordenen, tot structuur. Mensen die gevoelig zijn voor 
deze drijfveer waarderen het werken in een omgeving met 
gevestigde regels, waarbij ze de gemeenschappelijke waarden 
aanhangen. Ze geven de voorkeur aan traditionele, ethische en 
betrouwbare benaderingen.

Je traditionalistische dimensie

Algemene kenmerken:
•  Je legt anderen waarschijnlijk jouw maatstaven op en kunt wraakzuchtig worden als mensen jouw regels breken.
•  Als je een morele regel breekt, zul je jezelf waarschijnlijk rechtvaardigen.
•  In jouw familie word je waarschijnlijk gezien als streng.
•  Je bent waarschijnlijk heel hard voor jezelf en anderen.

Je sterke punten:
•  Je neemt je taken waarschijnlijk serieus terwijl anderen er de kantjes van af lopen.
•  Als je hebt besloten, dan staat je besluit waarschijnlijk vast.
•  Je legt jezelf en anderen mogelijk hoge normen op.
•  Je ideeën zijn waarschijnlijk bewezen betrouwbaar.

Inzicht in je motivatie en suggesties:
•  Je gelooft dat degene die weet 'hoe' de baan krijgt en dat degene die weet 'waarom' de baas is.
•  Belangrijke veranderingen voer je waarschijnlijk alleen door als je vindt dat het de moeite waard is.
•  Je hebt genoeg tijd nodig om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.
•  Je gelooft dat degene die weet 'hoe' de baan krijgt en dat degene die weet 'waarom' de baas is.

Jouw efficiënte manieren van leren:
•  Je training en ontwikkeling zouden betrouwbare informatie moeten bevatten die effectief is.
•  In leerprocessen ben je waarschijnlijk eerder een volger dan een afdwaler.
•  Je leerontwikkeling moet als het aan jou ligt plaatsvinden in een traditionele setting.
•  Je leerontwikkeling zou jou met je 'binnen-het-kader denkwijze' moeten koppelen aan leiders die buiten het kader denken.

Suggesties voor verbetering:
•  Denk eens na of je nieuwe wegen zou kunnen uitproberen.
•  Niet alles hoeft op schrift te worden vastgelegd.
•  Je zou misschien open kunnen staan voor meerdere wegen dan slechts één of twee.
•  Je zou misschien meer risico's moeten nemen en meer moeten uitproberen.
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De Theoretische dimensie: deze dimensie komt overeen met de 
behoefte om ‘de waarheid’ te begrijpen, te leren of te ontdekken. 
Deze motivatie kan er vaak toe leiden dat individuen leren om te 
leren. Rationeel denken, redeneringsvermogen en interesse in 
probleemoplossing zijn belangrijke eigenschappen van deze 
dimensie.

Je theoretische dimensie

Algemene kenmerken:
•  Je bent waarschijnlijk in staat dingen tot op de bodem uit te zoeken zonder dat je daar veel studie aan moet wijden.
•  Je bent waarschijnlijk meer iemand van de grote lijnen dan van de details als je moet uitzoeken waarom.
•  Je leert waarschijnlijk alleen wat je moet leren om de volgende stap te kunnen zetten.
•  Je technische bekwaamheid beperkt zich waarschijnlijk tot de zaken waar je van houdt.

Je sterke punten:
•  Je bent waarschijnlijk nieuwsgierig tot op zekere hoogte.
•  Je kunt waarschijnlijk zowel pragmatisch als theoretisch zijn, afhankelijk van het onderwerp.
•  Je toont waarschijnlijk oplettendheid binnen je expertisegebied.
•  Je doet de dingen vast niet zomaar blindelings zonder tenminste wat onderzoek te hebben verricht.

Inzicht in je motivatie en suggesties:
•  Je hebt waarschijnlijk een evenwichtige visie op technische zaken en wil niet te diep duiken in zaken die buiten je expertise 
liggen.
•  Je hebt vermoedelijk een evenwichtig gezichtspunt en bent in staat beide kanten van een zaak af te wegen.
•  Je nieuwsgierigheid kan misschien buitensporig zijn als iets je interesseert.
•  Je brengt waarschijnlijk continuïteit en structuur in groepen als er nagedacht moet worden zonder teveel afleiding.

Jouw efficiënte manieren van leren:
•  Het kenmerkt jou dat je kiest voor wegen die bewezen en beproefd zijn.
•  Je wilt waarschijnlijk niet teveel informatie als je nieuwe dingen leert.
•  Je staat waarschijnlijk achter ideeën die in jouw ogen zinnig zijn.
•  Je staat hoogstwaarschijnlijk achter programma's die leuk zijn en die gaan over dat wat jij al weet.

Suggesties voor verbetering:
•  Je moet misschien meer ervaring opdoen op sommige terreinen om van meer waarde te zijn.
•  Je blijft waarschijnlijk neutraal als het gaat om zaken die buiten jouw begrip vallen.
•  Je leest sommige dingen, maar waarschijnlijk niet alles.
•  Je bent misschien klaar met eindeloos studeren en wilt misschien liever leren door ervaringen op te doen.
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Mijn drijfveren samengevat

DE MEEST INVLOEDRIJKE DRIJFVEREN 
1

2

3

4

5

6

7

DE BEHOEFTEN ACHTER DRIJFVEREN (Scores > 85)
1

2

DE RISICO'S VERBONDEN AAN DRIJFVEREN (Scores < 10)
1

2

BELANGRIJKE ASPECTEN AANGAANDE DE COMBINATIE VAN MIJN DRIJFVEREN
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DEEL 3: ANDEREN BEGRIJPEN EN JE AANPASSINGSVERMOGEN

Mensen maken over het algemeen de fout te veronderstellen dat anderen op dezelfde manier met elkaar omgaan en 
denken zoals zij dat zelf doen, en velen van ons zijn opgegroeid met het geloof in 'de gouden regel’: behandel anderen 
zoals jij graag behandeld wilt worden. Wij moedigen bij voorkeur de toepassing van een andere praktische regel aan- die 
Dr. Tony Alessandra de Platinum Rule® noemt: behandel anderen zoals zij behandeld willen worden.  

Mensen willen behandeld worden passend bij hun stijl, niet die van jou

Aanpassen aan de gedragsvoorkeuren van anderen is lang niet altijd gemakkelijk! Aanpassingsvermogen is gebaseerd op 
twee elementen: flexibiliteit en het vermogen om zich aan te passen aan een benadering of strategie volgens de 
specifieke behoeften van de situatie of de relatie op een bepaald moment. Flexibiliteit hangt af van jouw wil en jouw 
vermogen om je aan te passen. Aanpassen is iets waarvoor je kiest, niet iets dat je van anderen mag verwachten.

Je laat zien dat je je kunt aanpassen elke keer dat je je pas inhoudt bij de C of S stijl; of wanneer je je tempo bij de D of I 
stijl verhoogt. Dat gebeurt wanneer de D of C stijlen de tijd nemen om een relatie op te bouwen met een S of I stijl; of 
wanneer de I of S stijlen gefocust zijn op de feiten of direct ter zake komen met de D of C stijlen. Dit houdt in dat je jouw 
eigen gedrag aanpast om mensen meer op hun gemak te stellen met jou en in de gegeven situatie. 

Aanpassingsvermogen betekent niet ‘imitatie’ van de stijl van de ander. Het gaat er alleen om jouw gedrag aan te passen 
aan de voorkeuren van de ander, met behoud van je eigen identiteit. 

Belangrijk: 
 Aanpassingsvermogen is cruciaal, het helpt bij het ontwikkelen van effectieve persoonlijke relaties
 Geen enkele stijl is meer of makkelijker aan te passen dan een andere 
 Aanpassen is een kwestie van keuze: 

o Je kunt ervoor kiezen om je aan te passen aan de ene persoon en niet persé aan anderen. 
o Je kunt ervoor kiezen om je vandaag aan iemand aan te passen en het de volgende dag niet te 

doen. 

Om je doelgericht te kunnen aanpassen is het nodig de gedragsstijl van de ander te kunnen 
identificeren.

Om iemands dominante gedragsstijl snel te herkennen, stel je twee vragen en pas je je volgens de antwoorden aan:

1. Reageren ze direct of indirect qua communicatiestijl? (Stijl D/I of S/C?). 
2. Lijken mensen eerder waakzaam of zijn ze open in hun communicatie?(Stijl D/C of I/S?).

Directe stijl: D of I
Enthousiast, competitief en resultaatgericht, snel tempo

 Indirecte stijl: C of S
Gereserveerd, coöperatief & geduldig, rustig tempo, met 

doorzettingsvermogen

Waakzame stijl: D of C 
Meer afstandelijk, logisch en analytisch denkend, 

taakgericht

Open stijl: I of S 
Interageert graag met anderen, gericht op relaties
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ZICH AANPASSEN AAN DE DRIJFVEREN VAN ANDEREN 
Zich aanpassen aan de motivatie-voorkeuren van anderen is lang niet altijd gemakkelijk! Soms zijn de drijfveren niet voor 
de hand liggend of kunnen ze worden gemaskeerd door gedrag dat tegenstrijdig lijkt. De sleutel tot het begrijpen van de 
drijfveren van anderen is aandacht besteden aan de dingen die voor hen van waarde zijn, te luisteren naar hoe zij spreken, 
wat ze vertellen en te observeren waaraan zij tijd en aandacht besteden (of andere bronnen).  

Wat denk je dat hen motiveert? Je kunt onderstaande vragen stellen om je daarbij te helpen, of je kunt gedragingen 
observeren. Wanneer je de drijfveren van een persoon kent, kun je veel effectiever met hem omgaan.

Esthetisch
 Waaruit bestaat voor jou schoonheid? Wat is mooi in jouw ogen?
 Hoe en in welke mate is het voor jou belangrijk om je creativiteit te kunnen uiten?
 Wat vind jij het belangrijkste: de esthetische aspecten van iets of het functionele en praktische aspect ervan? 
 Welk belang hecht je aan het bewaren van een goed evenwicht tussen je werk en privéleven? 
 Heb je het gevoel vaak “met je hoofd in de wolken” te zijn of beschik je over een praktische geest? 

Economisch
 Waarom en in welke mate is het voor jou belangrijk om te winnen? 
 Wat is voor jou een redelijk rendement op jouw investering? 
 Denk je meestal dat mensen iets van je verwachten zodra ze het woord tot je richten?
 Ben je van plan je eigen bedrijf te starten, ondernemer te worden? 
 Wanneer je met een situatie wordt geconfronteerd, denk je eerst over hoe deze jou zal beïnvloeden, of denk 

je over hoe het anderen zal beïnvloeden? 

Individualistisch  Hoe en in welke mate is het belangrijk dat je autonoom en onafhankelijk bent? 
 Als je alles zou kunnen doen wat je zou willen vandaag, wat zou je dan doen? 
 Denk je dat mensen gewoonlijk net zo naar de wereld kijken zoals jij? 
 Wat vind je van teamwork en samenwerking? 
 Wat betekent vrijheid voor jou? 

Politiek (Invloed)  Welke rol neem je meestal op je in een werkgroep? 
 Hoe belangrijk is het voor jou om de leiding te hebben?
 Hoe motiveer je anderen om actie te ondernemen? 
 Over welke soort zaken houd jij graag controle? 
 Neem je graag initiatieven of ontvang je liever eerst aanwijzingen?

Altruïstisch  Heb je moeite om ‘nee’ te zeggen? 
 Wat is volgens jou het juiste niveau van assistentie of ondersteuning aan mensen? 
 Heb je de neiging om mensen te helpen die het nodig hebben of eerder degenen die het verdienen? 
 In welke mate plaats je de behoeften van anderen boven die van jezelf? 
 Vind je dat je dingen voor anderen moet doen om waardevol te zijn of geliefd te worden? 

Traditionalistisch  Is er voor jou een goede en een verkeerde manier om dingen te doen, of zijn er meerdere manieren om iets te 
doen?  

 Hoe belangrijk is het dat je gelijk hebt? 
 Wat betekenen regels en regelingen voor jou?  
 Hoe belangrijk zijn structuur en proces voor je?
 Gebruik je bij het oplossen van een probleem liever een bewezen aanpak of sta je open voor het proberen van 

andere opties? 

Theoretisch
 Hoe belangrijk is het voor je om alle benaderingen, perspectieven en alle details van een project te begrijpen? 
 Beschouw je jezelf als een expert op veel gebieden? 
 Neem je liever de tijd om te studeren en te lezen, of liever te leren terwijl je werkt en leeft?
 Wat vind je leuk aan het leren van nieuwe dingen? 
 Wat is volgens jou het belangrijkste: kennis of handelen? 



DISC StylesTM JOUW PROFIEL IS EEN COMBINATIE VAN DISC & DRIJFVEREN
Rapport over Jan DEMO - Stijl Di/D

Auteursrechten © 2020 A24x7.   Alle rechten voorbehouden. 
Assessments 24x7 Netherlands by COACHING AND TOOLS     0031-6-39234824     www.coachingandtools.eu

40

Communiceren met DISC- Stijlen™

Communiceren met de DOMINANTE stijl 

KARAKTERISTIEKEN DUS JIJ…

Bezig met #1 te zijn Laat zien hoe te winnen, nieuwe kansen

Logisch denken Laat je redenatie horen

Willen feiten en highlights Overlegt beknopte data

Streven naar resultaten Stemt in met doelen en grenzen en biedt ondersteuning of laat ze 
hun gang gaan

Maken graag zelf keuzes Staat toe dat ze ‘hun eigen ding doen’, binnen grenzen

Houden van verandering Varieert in de routines

Geven de voorkeur aan delegeren Gaat op zoek naar kansen om de kijk op de werklast te veranderen

Willen erkenning van anderen Complimenteert hen met wat ze hebben gedaan

Hebben de behoefte de leiding hebben Laat hen de leiding nemen als dit gepast is, maar geeft wel 
parameters mee

Hebben de neiging conflicten te veroorzaken Beargumenteert met overtuiging de punten waarover je het oneens 
bent, gebaseerd op feiten en maak het niet persoonlijk.

Communiceren met de INVLOED stijl 
KARAKTERISTIEKEN DUS JIJ…

Willen goed overkomen en goedkeuring Laat blijken dat je hen aardig vindt en waardeert

Zoeken enthousiaste mensen en situaties Gedraagt je optimistisch en schept een enthousiaste sfeer

Denken met emotie Biedt steun aan hun gevoelens waar mogelijk

Willen de algemene verwachtingen kennen Vermijdt details, concentreert je op het grote plaatje

Hebben betrokkenheid en menselijk contact 
nodig

Socialiseert en doet mee

Houden van verandering en innovatie Wijzigt de routine, vermijdt lange termijn repeterend werk te vragen

Willen dat anderen hen opmerken Geeft hun vaak persoonlijke complimenten

Hebben vaak hulp nodig om te organiseren Doet het samen

Zijn op zoek naar actie en stimulatie Zorgt voor een snel, levendig tempo

Omringen zichzelf met optimisme Geeft steun aan hun ideeën, geeft geen kritiek op details en laat hen je 
positieve kant zien

Willen feedback dat ze het ‘goed doen’ Benoemt de prestaties, de voortgang en je toont welgemeende 
waardering
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Communiceren met de STABIELE stijl 
KARAKTERISTIEKEN DUS JIJ…

Streven naar stabiliteit Laat zien hoe jouw idee risico’s minimaliseert

Logisch nadenken Deelt je overwegingen

Willen documentatie en feiten Voorziet in data en bewijzen

Waarderen persoonlijke betrokkenheid Toont interesse in hen

Hebben behoefte aan een stap-voor-stap aanpak Voorziet in een ruwe schets en/of nauwkeurige instructies die je 
persoonlijk met hen doorneemt

Willen dat anderen hun geduldige 
vasthoudendheid zien

Complimenteert hen met hun betrouwbare opvolging

Vermijden risico en verandering Biedt hen persoonlijke zekerheden

Vinden conflicten onprettig Handelt niet agressief, focust op gemeenschappelijk belang of 
benodigde hulp

Helpen anderen graag Staat toe dat ze service of hulp aan anderen kunnen bieden

Zijn op zoek naar rust en vrede Voorziet in een relaxte, vriendelijke sfeer

Genieten van teamwerk Plaatst hen in een groep die meewerkt

Willen oprechte feedback en waardering 
ontvangen

Erkent hun spontaniteit en behulpzame inspanningen, wanneer de 
situatie zich daartoe leent

Communiceren met de CONFORMISTISCHE stijl 
KARAKTERISTIEKEN DUS JIJ…

Houden niet van een agressieve benadering Benadert hen op een indirecte, niet bedreigende manier

Denken logisch na Deelt je overwegingen

Verzamelen informatie Verstrekt gegevens zwart op wit

Moeten het proces kennen Geeft uitleg en de rationale daarachter

Betrachten voorzichtigheid Biedt ruimte om na te denken, vragen te stellen en te controleren 
voordat ze beslissingen nemen

Doen het graag zelf Wanneer je delegeert, laat je hen procedures, voortgang en prestaties 
controleren voordat ze beslissingen nemen

Willen erkenning voor hun nauwkeurigheid Complimenteert hen met hun grondigheid en correctheid als dat 
passend is

Leggen nadruk op kwaliteitscontrole Laat hen inschattingen maken en betrokkenheid tonen in het proces 
waar dit mogelijk is

Vermijden conflicten Vraagt tactvol om opheldering en de steun die jij nodig hebt

Willen in het gelijk gesteld worden Geeft hen tijd om het beste of ‘correcte’ antwoord te vinden binnen 
bepaalde grenzen

Houden van ‘overpeinzen’ Vertelt hen het “hoe en waarom”

De eerste stap naar sterke communicatie is bewustzijn. Door ons bewust te zijn van overeenkomsten en verschillen, 
kunnen we cognitief keuzes maken wanneer we met anderen omgaan, om krachtiger en meer betrokken relaties te 
creëren. 
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Hoe kun je jouw koers verleggen?

DIRECT/INDIRECT 

Met de D stijlen
DIRECT

Met de I stijlen
DIRECT

Met de S stijlen
INDIRECT

Met de C stijlen
INDIRECT

 Spreek met een voldoende, 
zelfverzekerde stem

 Zeg waar het op staat in 
plaats van erom heen te 
draaien.

 Ga het conflict openlijk aan 
en wees het oneens waar 
nodig

 Schenk je volledige 
aandacht

 Neem je beslissingen 
sneller

 Wees enthousiast, 
positief, vriendelijk

 Neem initiatief om in 
gesprek te gaan 

 Geef aanbevelingen 
 Ga openlijk het conflict 

aan, zonder de persoon 
aan te vallen

 Neem meer tijd om een 
beslissing te nemen 

 Vermijd conflicten of 
confrontaties

 Betrek anderen bij 
besluiten

 Wees sympathiek en 
gelijkmatig

 Reageer met gevoel en 
gebruik je gezond 
verstand

 Val mensen niet in de 
rede

 Vraag naar en erken de 
mening van de anderen

 Onthoud je van kritiek, 
hun punten in twijfel te 
trekken of dwingend te 
zijn, vooral niet 
persoonlijk  

OPEN/WAAKZAAM

Met de D stijlen
WAAKZAAM

Met de I stijlen
OPEN

Met de S stijlen
OPEN

Met de C stijlen
WAAKZAAM

 Kom ter zake, 
concentreer je op het 
eindresultaat

 Houd je aan de agenda
 Verspil geen tijd
 Gebruik zakelijke taal
 Laat acceptatie zien
 Luister naar de 

suggesties van anderen

 Deel je gevoelens, laat 
meer emotie zien

 Reageer op de 
gevoelens van anderen

 Geef ze persoonlijke 
complimenten

 Stem in met afwijken 
van de agenda

 Neem de tijd om de 
relatie te verdiepen 

 Communiceer meer, 
wees ontspannen en 
kom iets nader

 Gebruik vriendelijke taal
 Laat je interesse in hen 

blijken
 Toon je persoonlijke 

erkenning 

 Wees logisch en beperk 
je tot de feiten

 Bekrachtig hun 
redenering 

 Beheers je 
enthousiasme en 
lichaamstaal

 Antwoord formeel en 
beleefd 



DISC StylesTM JOUW PROFIEL IS EEN COMBINATIE VAN DISC & DRIJFVEREN
Rapport over Jan DEMO - Stijl Di/D

Auteursrechten © 2020 A24x7.   Alle rechten voorbehouden. 
Assessments 24x7 Netherlands by COACHING AND TOOLS     0031-6-39234824     www.coachingandtools.eu

43

TEMPO en PRIORITEIT

Met de D stijlen
SNELLER

Met de I stijlen
SNELLER

Met de S stijlen
RUSTIGER

Met de C stijlen
RUSTIGER

 Wees voorbereid en 
georganiseerd

 Val met de deur in huis 
 Verhoog je spreeksnelheid 
 Verspil geen tijd 
 Geef jouw onverdeelde 

aandacht en tijd
 Observeer veranderingen 

in aandacht en wijzig je 
wijze van communicatie

 Neem tijd om te 
socialiseren

 Deel hun enthousiasme
 Verhoog je 

spreeksnelheid 
 Zorg voor variatie in de 

communicatie
 Vat details duidelijk 

samen
 Wees optimistisch en 

positief
 Geef ze aandacht

 Bouw in de loop van de tijd 
vertrouwen en 
geloofwaardigheid op, 
forceer niets

 Vertraag je spreeksnelheid
 Richt je op gestage 

voortgang
 Geef ze de tijd om taken te 

volgen 
 Geef ze stapsgewijze 

instructies of procedures
 Wees geduldig, haast hen 

niet

 Wees bereid vragen te 
beantwoorden

 Vertraag je 
spreeksnelheid

 Ontvang ze op 
vriendelijke wijze en richt 
je meteen op het 
professionele onderwerp 
(geen beleefdheden)

 Geef ze de tijd om na te 
denken, jaag ze niet op 
om snelle beslissingen te 
nemen 

PRIORITEIT (gefocust op relatie - gefocust op de taak)

Met de D stijlen
GEFOCUST OP 

DE TAAK

Met de I stijlen
GEFOCUST OP 

DE RELATIE

Met de S stijlen
GEFOCUST OP 

DE RELATIE

Met de C stijlen
GEFOCUST OP 

DE TAAK

 Ga meteen naar het te 
behandelen onderwerp 

 Geef ze opties en laat 
hen beslissen

 Laat hen de doelen 
stellen 

 Laat kwalitatief
hoogwaardige follow-up 
zien

 Neem de tijd om te 
socialiseren

 Neem het initiatief om 
jezelf voor te stellen of 
begin het gesprek 

 Wees open en vriendelijk 
en geef ruimte aan 
levendigheid

 Geef ze de ruimte om te 
praten

 Help ze er ‘goed op te 
staan’

 Vraag niet te veel follow-
up, geen uitvoerige 
activiteit of langdurige 
betrokkenheid 

 Neem de tijd om ze 
persoonlijk te leren 
kennen

 Benader ze op een 
vriendelijke en 
professionele manier

 Betrek ze door te focussen 
op hoe hun werk hen en 
hun relaties beïnvloedt

 Help ze bij het prioriteren 
van taken

 Pas op dat je ze niet 
persoonlijk bekritiseert, 
wees specifiek en beknopt

 Wees logisch en laat zien 
dat je praktisch gericht 
bent 

 Volg de regels, 
regelementen en 
procedures

 Help hen realistische 
deadlines en 
voorwaarden vast te 
stellen 

 Presenteer de pro’s en 
tegens en het volledige 
verhaal

 Geef ze de tijd om details 
en gegevens te delen 

 Sta open voor een 
uitgebreide en 
zorgvuldige analyse
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Zich aanpassen in verschillende situaties

Hoe kan ik me aanpassen aan een DOMINANTE stijl 

Ze zijn tijdgevoelig, dus verspil hun tijd niet. Wees georganiseerd en kom ter zake. Geef hen relevante informatie en opties, 
met waarschijnlijke resultaten. Geef hen geschreven details die ze kunnen raadplegen wanneer ze willen – allemaal op 
een enkele pagina. 
De dominante stijlen zijn doelgericht, dus spreek hun gevoel van voldoening aan. Streel hun ego’s door hun ideeën te 
ondersteunen en hun macht en prestige te erkennen. Laat de D-stijl het voor het zeggen hebben. Als je het ergens niet 
mee eens bent, kom dan met feiten en niet met gevoelens. In groepsverband laat je hen hun zegje doen, want ze zijn niet 
het type dat achter de anderen aanloopt. 
Met een dominante stijl moet je over het algemeen efficiënt en competent zijn. 

OP HET WERK HELP JE HEN 
 Risico’s op een meer realistische manier inschatten

 Voorzichtiger en doelbewuster te zijn voorafgaand aan besluiten 
 Expliciete regels en regelementen te volgen en aan verwachtingen te voldoen
 Om bijdragen van anderen te vragen en ze te erkennen 
 De redenen achter beslissingen te vertellen 
 Meer aandacht/responsiviteit voor emoties te ontwikkelen

SALES EN SERVICE STRATEGIEEN
 Wees voorbereid, georganiseerd en altijd to-the-point
 Ga op een professionele en zakelijke manier met hen om 
 Bestudeer hun doelen – wat willen ze bereiken, wat motiveert hen, en wat willen ze graag veranderen 
 Geef suggesties voor oplossingen met duidelijk gedefinieerde en overeengekomen consequenties en beloningen 

die relateren aan hun doelen
 Kom ter zake
 Kom met voorstellen en laat hen, wanneer dat mogelijk is, de beslissing nemen

BIJ SOCIALE GELEGENHEDEN
 Laat hun weten dat je niet van plan bent hun tijd te verspillen 
 Straal openheid en acceptatie uit
 Luister naar hun suggesties
 Som hun prestaties op 
 Geef hun je tijd en je onverdeelde aandacht 
 Waardeer en erken hen wanneer mogelijk
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Hoe kan ik me aanpassen aan een BEÏNVLOEDENDE stijl 

De beïnvloedende stijlen gedijen op persoonlijke erkenning, dus geef hen die oprecht. Steun hun ideeën, doelen, 
meningen en dromen. Probeer om niet de discussie aan te gaan met hun visies; wees er enthousiast over. De I-stijlen zijn 
erg sociaal, dus wees bereid om tijd in hen te investeren. Je wint hen met een sterke aandacht, stimulerende en 
entertainende conversaties, grapjes en levendigheid. Ze zijn mensgericht, dus geef hen de tijd om te socialiseren. Vermijd 
haast. 
Bij de beïnvloedende stijlen is het in het algemeen vooral belangrijk dat je geïnteresseerd bent in hen.

OP HET WERK HELP JE HEN DOOR
 Prioriteiten te stellen en te organiseren 
 Taken tot voltooiing brengen
 Mensen en taken objectiever te bekijken 
 Vermijd te veel advies te vragen en te krijgen

 Dingen op te schrijven 

SALES EN SERVICE STRATEGIES
 Laat zien dat je interesse in hen hebt, laat hen praten en laat je enthousiasme zien 
 Neem het initiatief door jezelf op een vriendelijke en informele manier voor te stellen en sta open voor nieuwe 

onderwerpen waar zij interesse in hebben 
 Steun hun dromen en doelen 
 Illustreer je ideeën met verhalen en emotionele beschrijvingen die zij kunnen relateren aan hun doelen of 

interesses 
 Maak een heldere opsomming van details en relateer deze aan overeengekomen doelstellingen en stappen
 Spoor hen aan zodat ze sneller beslissingen kunnen nemen

BIJ SOCIALE GELEGENHEDEN
 Richt je op een positieve, warme benadering 
 Luister naar hun persoonlijke gevoelens en ervaringen
 Reageer op een open en sympathieke manier 
 Vermijd negatieve of rommelige probleem discussies 
 Doe suggesties die hen beter doen overkomen 
 Vraag niet om veel details of lange-termijn verbintenissen 
 Geef hun je aandacht, tijd en aanwezigheid
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Hoe kan ik me aanpassen aan een STABIELE stijl?

Ze zijn relatiegericht en willen warme relaties, dus doe het rustig aan. Verdien hun vertrouwen, steun hun gevoelens en 
laat oprechte interesse zien. Praat in termen van gevoelens, niet feiten. De S-stijlen willen niemand van zijn stuk brengen. 
Ze willen ervan verzekerd zijn dat iedereen hen en hun beslissingen goedkeurt. Geef ze de tijd om de meningen van hun 
collega’s te vragen. Drijf een stabiele stijl nooit in het nauw. Het is veel effectiever om een warme aanpak toe te passen. 
Bij de stabiele stijl is het over het algemeen vooral belangrijk om oprecht en niet bedreigend over te komen.

OP HET WERK HELP JE HEN DOOR
 Kortere wegen te benoemen en onnodige stappen uit te sluiten
 Te vermijden om dingen op dezelfde manier te doen 
 Zich te realiseren dat er meerdere manieren zijn om taken uit te voeren
 Meer open te staan voor risico’s en veranderingen
 Zich oprecht gewaardeerd te voelen
 Zicht houden op persoonlijke ontwikkeling
 Hun mond open te doen en hun gedachten en gevoelens te uiten 

SALES EN SERVICE STRATEGIES
 Leer hen persoonlijk kennen en benader hen op een niet bedreigende, plezierige, vriendelijke en professionele 

manier
 Ontwikkel vertrouwen, vriendschap en geloofwaardigheid op een relatief rustig tempo
 Vraag hen om hun eigen emotionele behoeften te identificeren, evenals hun zakelijke verwachtingen 
 Betrek hen door te focussen op het menselijke element…, dus hoe dingen hen en hun relaties met anderen 

beïnvloeden 
 Jaag hen niet op en bied persoonlijke, concrete verzekeringen wanneer dit van toepassing is 
 Communiceer op een consistente manier met hen 

BIJ SOCIALE GELEGENHEDEN
 Focus op een rustige, sociale benadering
 Vermijd argumenten en conflicten
 Reageer op een gevoelige en verstandige manier
 Erken hen met specifieke, geloofwaardige complimenten
 Vraag hen om concrete taken af te maken
 Laat hen stap-voor-stap procedures zien
 Gedraag je op een plezierige, optimistische manier
 Geef hun stabiliteit en minimale verandering
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Hoe kan ik me aanpassen aan een CONFORMISTISCHE stijl?

Ze zijn zeer gedisciplineerd wat tijd betreft, dus houdt rekening met hun schema’s. Ze hebben details nodig, dus geef hun 
informatie. Ze zijn taakgericht, dus verwacht niet dat je hun vriend wordt voor je met hen hebt gewerkt. Vriendschappen 
kunnen zich later ontwikkelen maar zijn, anders dan bij de beïnvloedende stijlen, geen eerste vereiste. 
Steun de conformistische stijlen in hun georganiseerde, bedachtzame focus op probleemoplossing. Wees systematisch, 
logisch, goed voorbereid en precies. Geef hun de tijd om beslissingen te nemen en zelfstandig te werken. Biedt hun de 
mogelijkheid om op de details in te gaan. In werkgroepen moet je niet van de C stijlen verwachten dat ze de leiding nemen 
of een uitgesproken bijdrage leveren, maar je kunt op hen bouwen als het gaat om onderzoek uitvoeren, berekeningen 
maken en gedetailleerd werk verrichten. Wanneer van toepassing, stel je richtlijnen en precieze deadlines op. De C-stijlen 
worden graag gecomplimenteerd met hun kennis, dus erken hun bijdragen.
Met de C-stijlen is het over het algemeen vooral belangrijk om grondig, goed voorbereid, detailgericht, zakelijk en geduldig 
te zijn. 

OP HET WERK HELP JE HEN DOOR
 Voor zichzelf op te komen bij de mensen die ze liever vermijden
 Hun kennis en expertise met anderen te delen
 Realistische deadlines op te stellen
 Mensen en taken minder serieus te nemen en minder kritisch te zijn
 Niet alles een hoge prioriteit te geven
 Te focussen op het werk dat gedaan moet worden en minder op het controleren van het werk

SALES EN SERVICE STRATEGIES
 Bereid je goed voor zodat je zoveel mogelijk vragen kunt beantwoorden
 Groet hen beleefd, maar ga snel over tot de orde van de dag; begin niet met het praten over persoonlijke zaken of over 

koetjes en kalfjes 
 Stel vragen die een duidelijke richting aangeven en in het totaalplaatje passen 
 Documenteer hoe en waarom iets van toepassing is
 Geef hen tijd om te denken; dwing hen niet tot een haastige beslissing 
 Informeer hen over de voor- en de nadelen 
 Zorg voor een goede opvolging van gemaakte afspraken en kom deze ook na

BIJ SOCIALE GELEGENHEDEN
 Kom je beloftes na 
 Gebruik een logische benadering
 Luister naar hun zorgen, redeneringen en suggesties 
 Reageer op een formele en beleefde manier 
 Negatieve discussies zijn oké, zolang ze niet persoonlijk zijn 
 Richt je op hoe blij je bent met hun procedures
 Vraag naar hun inzichten en suggesties
 Geef hen aandacht door wat je doet, niet door wat je zegt
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Overzicht van de vier basis DISC stijlen
Onderstaand vind je een tabel die je helpt om enkele kenmerken van elk van de vier basis DISC stijlen te begrijpen, zodat 
je op een effectievere manier met elke stijl kunt omgaan. Hoewel de gedragsstijl slechts een gedeeltelijke beschrijving is 
van persoonlijkheid, is hij erg nuttig voor het beschrijven van iemands gedrag en hoe iemand door anderen wordt 
waargenomen in persoonlijke, sociale en werksituaties. 

HOOG DOMINANTE
STIJL

HOOG 
BEÏNVLOEDENDE STIJL

HOOG STABIELE
STIJL

HOOG 
CONFORMISTISCHE STIJL

TEMPO  Snel/Beslissend  Snel/Spontaan  Langzamer/
Relaxed

 Langzamer/
Systematisch

PRIORITEIT  Doel  Mensen  Relatie  Taak

ZOEKT NAAR  Productiviteit
 Controle

 Deelname
 Bijval

 Acceptatie
 Nauwkeurigheid
 Precisie

STERKE PUNTEN
 Administratie
 Leiderschap
 Baanbrekend

 Overtuigend
 Motiverend
 Entertainend

 Luisteren
 Teamwork
 Nakomen

 Plannen
 Systematiseren
 Ordenen

GROEI
GEBIEDEN

 Ongeduldig
 Ongevoelig naar 

anderen
 Slechte luisteraar

 Onoplettend naar 
details

 Korte 
aandachtspanne

 Slecht in nakomen

 Overgevoelig
 Begint langzaam
 Tekort aan 

totaaloverzicht

 Perfectionist
 Kritisch
 Onverschillig

ANGSTEN  Dat er misbruik 
wordt gemaakt

 Verlies van sociale 
erkenning

 Plotselinge 
veranderingen

 Instabiliteit

 Persoonlijke kritiek op 
hun werk

IRRITATIES  Inefficiëntie
 Besluiteloosheid

 Routines
 Complexiteit

 Ongevoeligheid
 Ongeduldigheid

 Disorganisatie
 Ongepastheid

WORDT ONDER 
STRESS

 Overheersend
 Kritisch

 Sarcastisch
 Oppervlakkig

 Onderdanig
 Besluiteloos

 Teruggetrokken
 Koppig

VERKRIJGT 
ZEKERHEID DOOR

 Controle
 Leiderschap

 Speelsheid
 Goedkeuring van 

anderen

 Vriendschap
 Samenwerking

 Voorbereiding
 Grondigheid

MEET 
PERSOONLIJKE 
WAARDE DOOR

 Impact of resultaten 
en producten

 Dankwoorden
 Bijval
 Complimenten

 Verenigbaarheid met 
anderen

 Mate van deelname

 Precisie
 Nauwkeurigheid
 Kwaliteit van de 

resultaten

WERKPLEK
 Efficiënt
 Druk
 Gestructureerd

 Interactie
 Druk
 Persoonlijk

 Vriendelijk
 Functioneel
 Persoonlijk

 Formeel
 Functioneel
 Gestructureerd

TOONT DAT HIJ 
GEGROEID IS 
DOORDAT... 

 Hij erin slaagt de 
controle over 
activiteiten te 
delegeren 

 Hij erin slaagt om 
objectief met 
bezwaren om te gaan

 Hij weet hoe hij 
assertief om moet 
gaan met een 
conflict, een 
confrontatie 

 Hij open blijft staan 
voor kritiek
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WERKBLAD – Het DISC-model toepassen

Iedereen heeft wel een aantal gespannen relaties. Je kunt een hoge pet op hebben van iemand of liefdevolle gevoelens 
voor deze persoon koesteren. In dergelijke relaties, kan het toepassen van De Platinum Regel®-Behandel anderen 
zoals ZIJ behandeld willen worden- wellicht helpen.  
Door het invullen van dit werkblad kun je inzicht krijgen in hoe je de relatie kunt verbeteren. Wanneer je je hier 
comfortabel bij voelt, kun je met de andere persoon bespreken hoe de spanningen verlicht zouden kunnen worden. 
Eerst refereer je naar de sectie ‘Hoe identificeer ik de gedragsstijl van een ander’ en bepaal je iemands primaire 
gedragsstijl. Vervolgens bekijk je het Spanningsmodel om zijn of haar tempo en voorkeuren met betrekking tot prioriteiten 
te identificeren. Daarna bekijk je welke voorkeuren verschillen van die van jou en bepaal je de strategie die nodig is om 
je gedrag aan te passen. Wanneer beide voorkeuren hetzelfde zijn als die van jou, bepaal je waar je de behoeften van de 
ander boven die van jou kunt plaatsen. Wanneer je bijvoorbeeld een hoge I bent met een snel tempo en 
mensgeoriënteerde voorkeuren en dit ook voor de ander geldt, dan kun je ervoor kiezen om de ander af en toe het 
voortouw te laten nemen op momenten waarop het voor jou wat minder belangrijk is. Een beetje geven en nemen kan 
een hoop verschil maken. 

RELATIE 1
Naam:
Dominante stijl: 
Tempo:
Prioriteit:
Overeenstemming(en):
Verschil/verschillen:
Mijn strategie:

RELATIE 2
Naam:
Dominante stijl: 
Tempo:
Prioriteit:
Overeenstemming(en):
Verschil/verschillen:
Mijn strategie:

Mijn profiel:
Dominante stijl: c
Energie-oriëntatie: introversie
Tempo: Langzamer
Prioriteit: Gefocust op de taak
Overeenstemming(en): Geen gemeenschappelijke 
dimensie
Verschil/verschillen: Energie-oriëntatie, Tempo en 
prioriteit
Mijn strategie: Meer innemend, sociaal, 
optimistisch/opgewekt en sneller in mijn 
besluitvorming zijn met Jan, me te focussen op de 
essentie en een bepaald risiconiveau accepteren. 

RELATIE 
Naam: Mark Verhoeven
Dominante stijl: I
Energie-oriëntatie: Extraversie 
Tempo: Sneller
Prioriteit: Gefocust op de Personen
Overeenstemming(en): Geen gemeenschappelijke 
dimensie
Verschil/verschillen: Energie-oriëntatie, Tempo en 
prioriteit

VOORBEE
LD
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EEN SUCCESVOLLE ZAKELIJKE RELATIE OPBOUWEN EN IN STANDHOUDEN 
GEDURENDE HET GEHELE VERKOOPTRAJECT
De meeste verkooptrajecten zijn onderverdeeld in vijf fasen. Door elk van deze fasen succesvol te doorlopen, bereik je een positief 
resultaat voor zowel jezelf als voor de persoon die bij jou koopt.

1. Contactlegging en een relatie aangaan: je begrip van de DISC-stijlen zal invloed hebben op de indruk die je maakt tijdens de 
eerste paar minuten van een ontmoeting. In deze zeer korte en belangrijke periode kan je de verkoop al dan niet succesvol 
laten verlopen. Juist op dat moment zal de aspirant-koper (of klant) jou peilen en bepaalt hij/zij of jij het type persoon bent met 
wie hij/zij graag zaken wilt doen.

In deze fase gaat het erom een relatie met je klant te creëren. Als je direct vanaf het begin laat merken dat je actief luistert dan 
zal dat een positieve impact hebben op de rest van de relatie.

2. De behoeften en verwachtingen ontdekken of verkennen: het doel van de verkenningsfase is een accuraat beeld te krijgen 
van de behoeften van de klant en te bepalen wat er moet worden voorgesteld om uiteindelijk een effectieve oplossing te 
bieden. Ook dien je naar jouw klant te luisteren en te weten hoe je de juiste vragen kunt stellen om de nodige informatie te 
verkrijgen.

De juiste vragen stellen is bij de verkoop een cruciale vaardigheid. Het is niet nodig om veel vragen te stellen, je hoeft alleen 
maar de juiste te stellen. De kunst van het stellen van vragen is vergelijkbaar met de schilderkunst. We beginnen met het 
invullen van de achtergrond met brede penselen, daarna richten we ons op de details door steeds fijnere lijnen te maken.

3. Een beargumenteerde oplossing voorstellen en samenwerken: In deze fase werken je klant en jij samen om een oplossing te 
vinden die aan zijn/haar behoeften voldoet. Het gaat erom de ideeën van de aspirant-koper (of klant) naar voren te brengen 
en deze te combineren met die van jou om tot een oplossing te komen die aan jullie beide behoeften voldoet. Als deze fase 
goed is verlopen, moet je in staat zijn om voldoende over het bedrijf te weten te komen om de beste oplossing voor te stellen. 
Aan het einde van deze fase moet je voldoende informatie hebben gekregen over de activiteiten van je klant en over zijn/haar 
doelstellingen, motivaties en uitdagingen, en er tegelijkertijd voor zorgen dat hij/zij visualiseert hoe je hem of haar met jouw 
aanbod kunt helpen om dezelfde doelstellingen en uitdagingen te bereiken. Om dit te doen, verwijs je bij het voorstellen van 
een oplossing naar de behoeften en verwachtingen die in de vorige fase zijn geuit en leg je uit welke vorm deze oplossing in 
zijn/haar omgeving zal aannemen en hoe deze zal worden ingezet. 

4. Betrokkenheid creëren - de overeenkomst afsluiten: Het creëren van betrokkenheid bij je klant is iets wat vanzelfsprekend 
voortkomt uit het succesvol afronden van de drie voorgaande fasen. Dit geldt vooral als je een verkoper bent die zich bewust 
is van het voorkeursgedrag van anderen en zich daarop kan afstemmen. 

De manier waarop je de verkoop afsluit is cruciaal voor het opbouwen van een langdurig partnerschap met je klant. Als je de 
vorige fasen correct hebt uitgevoerd, zou elk gebruik van gekunstelde of gemanipuleerde afsluitingstechnieken nutteloos of 
zelfs gewaagd zijn. 

5. Zich overtuigen van klanttevredenheid: Een van de meest voorkomende fouten is de aanname dat de klant tevreden is nadat 
de transactie heeft plaatsgevonden en niet meer omkijken voor een follow up. Denk hierbij aan begeleiding bij het eerste 
gebruik, uitvoeren van de oplossing of de klant trainen in het gebruik van de aanschaf. Vroeger zei men dat de verkoop begint 
als de klant “NEE” zegt. Tegenwoordig zou men eerder kunnen zeggen dat de verkoop begint als hij “JA” zegt. 

Zich overtuigen van klanttevredenheid is dé manier: 
1 - om verzekerd te zijn van repeat business. Bijna alle producten hebben een levenscyclus en moeten uiteindelijk worden 

vervangen of hersteld. Hoe meer klanten een follow-up krijgen en profiteren van een goede kwaliteitsdienst, des te meer 
ze geneigd zijn de zakelijke relatie niet in twijfel te trekken. 

2 - om nieuwe klanten te winnen. Elke tevreden klant kan een bron van zaken worden, een referentie. Als je je aan je beloftes 
houdt en een goed serviceniveau biedt, zullen jouw klanten je aanbevelen.

Zonder repeat business en aanbevelingen wordt een verkoper genoodzaakt om onophoudelijk te werven. Bij een verkoop heb 
je de mogelijkheid om een vruchtbare zakelijke relatie op te bouwen. Toch is het pas na de verkoop wanneer je zeker weet dat 
de klant tevreden is, dat je de zakelijke relatie sterker hebt gemaakt.  

N.B.: De stadia van verkooptrajecten worden behandeld in het boek van Jim Cathcart, “Relationship Selling and the Eight Skills of 
Top Salespeople” (De relationele verkoop en de acht vaardigheden van topverkopers). Ze komen ook overeen met de verschillende 
dimensies van de Sales IQ Plus-beoordeling.
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Fase 1: Een relatie creëren tijdens het eerste contact. 

Het aangaan van een relatie met een klant die overwegend bepaald wordt door...

“Rood” (D) “Geel” (I)
 Mensen die overwegend bepaald worden door “Rood” (D) 

zijn vooral geïnteresseerd in het eindresultaat.
 Geef ze net genoeg informatie om te voldoen aan hun 

behoefte om een globaal beeld te hebben van de prestaties 
van de dienst of het product dat je aanbiedt.

 Vergeet niet dat ze direct zijn. Ze verspillen niet graag 
hun tijd en vermijden gedetailleerde beschrijvingen van 
het product of lange lijsten met getuigenissen van 
tevreden klanten. 

 Als je iemand die overwegend bepaald wordt door 
“Rood”(D) schrijft, belt of ontmoet, wees dan zowel formeel 
als professioneel. Ga recht op het doel af en concentreer je 
snel op het actieplan en het einddoel.

 Verwijs naar het eindresultaat, efficiëntieverbetering, 
tijdsbesparing, rendement op de investering, winst, enz. Met 
andere woorden, vertel hen wat ze er aan hebben.

 Als je overweegt iets te verkopen of een voorstel te doen aan 
iemand die overwegend bepaald wordt door “Rood”(D), 
zorg dan dat je goed georganiseerd, beknopt, efficiënt en 
professioneel communiceert.

 Ze zijn niet op zoek naar een vriendschappelijke relatie, maar 
eerder om iets van je te krijgen als ze denken dat je iets 
interessants te bieden hebt. 

 Vergeet niet dat ze direct zijn en dat ze interactie en 
open uitwisselingen waarderen.

 Als je iemand voor je hebt die overwegend bepaald 
wordt door “Geel” (I) schud hem/haar dan krachtig de 
hand en toon hem/haar je vertrouwen en 
belangstelling.

 Laat ze het tempo en de richting van het gesprek 
bepalen.

 Wees bijzonder attent en luister.
 Geef ze positieve feedback en laat ze weten dat je hun 

visies, ideeën en gevoelens begrijpt.
 Vertel anekdotes om hun aandacht te krijgen.
 Stel ze op hun gemak door aandacht te schenken aan 

hun verhalen, ook al leidt dat ertoe dat je een beetje van 
het onderwerp afdwaalt.

 Mensen die overwegend bepaald worden door “Geel” 
(I) praten over het algemeen graag over zichzelf. Stel 
daarom veel vragen en laat hier ruimte voor, ook al weet 
je dat de antwoorden lang kunnen zijn. Plan zoveel 
bijeenkomsten als nodig om de relatie op te bouwen en 
informatie te verzamelen.

“Groen” (S) “Blauw” (C) 
 Mensen die overwegend bepaald worden door “Groen” (S) 

benaderen de dingen op een indirecte manier, terwijl ze 
tegelijkertijd open en gevoelig zijn voor interpersoonlijke 
relaties. Blijf echter op het professionele vlak zolang ze je niet 
aanmoedigen tot een vriendschappelijkere relatie.

 Ze houden van stabiliteit en ontdekken de dingen graag stap 
voor stap, gedetailleerd en in een logische volgorde. 

 Organiseer je presentatie: vermeld de bijzonderheden van 
jouw aanbod in detail, ga door in een logische volgorde en 
verstrek nauwkeurige gegevens.

 Wees eerlijk, oprecht en attent.
 Luister geduldig naar hun verhalen, ideeën en antwoorden.
 Laat zien dat je ze waardeert om hun stabiliteit, 

betrouwbaarheid en coöperatieve instelling
 Wees aardig, aangenaam, vriendelijk, maar steeds 

professioneel.
 Probeer regelmatig en op informele wijze je vertrouwen en 

geloofwaardigheid te ontwikkelen 
 Communiceer op gezette tijden met ze, vooral in het begin.

 Mensen die overwegend bepaald worden door “Blauw” 
(C) vinden het niet nodig om hartelijke relaties te 
ontwikkelen (buiten de gebruikelijke beleefdheden en 
grappen). Ga daarom recht op het doel af.  

 Vermijd uitweidingen, tenzij je opmerkingen jou helpen 
je geloofwaardigheid te vestigen. 

 Spreek langzaam, rustig en ga spaarzaam om met je 
woorden (wees beknopt).

 Mensen die overwegend bepaald worden door “Blauw” 
(C) houden van precisie en proberen hun werk zo goed 
mogelijk te doen.

 Bouw je geloofwaardigheid op door een logische en 
rationele redenering te ontwikkelen.

 Geef ze een kort overzicht van de agenda en de duur van 
het gesprek voordat je begint, zodat ze weten wat ze 
kunnen verwachten.

 Geef ze logisch bewijs en resultaten uit betrouwbare 
bronnen, gebruik nauwkeurig gedocumenteerde 
documentatie waaruit de kwaliteit van je voorstel blijkt.
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Fase 2: De relatie in standhouden zodra de behoeften en verwachtingen 
duidelijk zijn 

Behoeften en verwachtingen herkennen bij een klant die overwegend bepaald wordt door...

“Rood” (D) “Geel” (I)
 Ter voorkoming van ongeduldigheid bij mensen die 

overwegend bepaald worden door “Rood” (D), dien je 
hun interesse te behouden door het afwisselen van 
vragen en relevante informatie. 

 Het gesprek dient nuttig te zijn voor ze, aangezien ze 
de betekenis van jouw vragen willen begrijpen. 

 Je vragen dienen als nuttig en logisch te worden 
ervaren. Pak het kernprobleem aan en formuleer ze op 
een eenvoudige en ongecompliceerde manier.

 Vraag alleen om informatie die je anders niet zou 
kunnen hebben.

 Stel bij het verzamelen van informatie vragen waaruit 
blijkt dat je voorbereid bent en dat je weet wat de 
gewenste resultaten zijn en wat er op dit moment 
wordt gedaan om deze te bereiken.

 Zorg ervoor dat ze vertellen over hun doelstellingen en 
de economische prestaties die ze nastreven.

 Richt jouw verkenningsfase op kwesties als rendement 
op investeringen, besparing van tijd en energie.

 Ze vervelen zich al snel als ze niet over zichzelf 
kunnen praten.

 Zorg ervoor dat je door je ondervragingsstrategie 
de informatie verzamelt die je nodig hebt, terwijl je 
hen voldoende ruimte geeft voor hun verhalen.

 Je vragen dienen kort en bondig te zijn en te 
worden afgewisseld met uitwisselingen die gericht 
zijn op het onderhouden van de relatie.

 Hoe beter je relatie met hen is, hoe meer ze bereid 
zijn om samen te werken en te praten over het doel 
en de acties te ondernemen om dit te bereiken.

 Ze zijn relationeel en hun belangrijkste aspiraties en 
verwachtingen zullen ze snel aan jou 
toevertrouwen. Als je in staat bent om te laten zien 
hoe jouw product of dienst hen kan helpen hieraan 
te voldoen, dan kunnen ze voldoende enthousiast 
raken om jou en jouw producten/diensten aan te 
bevelen aan de anderen binnen hun bedrijf.

“Groen” (S) “Blauw” (C) 
 Ze kunnen zich zeer coöperatief opstellen tijdens deze 

verkenningsfase. Wees hartelijk, informeel, maar wel 
beheerst. Stel open vragen met welwillendheid en over 
onderwerpen die zij belangrijk vinden en die hun 
waarden (rechtvaardigheid, loyaliteit, solidariteit, etc.) 
benadrukken.

 Wees tactvol en oprecht in het verkennen van hun 
behoeften.

 Als ze geen positieve mening hebben over jouw product, 
jouw bedrijf of zelfs over jou, zullen ze het je 
waarschijnlijk niet vertellen om je niet te kwetsen. 

 Ze vermijden confrontatie, hoe klein ook, en zeggen wat 
je wilt horen, niet wat ze echt denken.

 Ze kunnen zwijgen over hun ontevredenheid over een 
concurrent of dit zo weinig mogelijk uiten, omdat ze 
misschien niet graag iets negatiefs over hem of haar 
willen zeggen.  

 Trek voldoende tijd voor hen uit (eventueel meerdere 
afspraken) om zich voor jou open te stellen en je meer 
te vertellen over persoonlijke verwachtingen. 

 Hoe meer tijd je met hen doorbrengt om hun behoeften 
en verwachtingen te onderzoeken, hoe groter de kans 
dat je ze tot klant maakt.

 Mensen die overwegend bepaald worden door 
“Blauw” (C) geven vooral graag antwoord op vragen 
die hen in staat stellen hun kennis te tonen.

 Zolang je logische en relevante, op feiten 
gebaseerde vragen stelt, vinden ze het fijn om met 
je te praten.

 Stel je vragen op een expliciete manier om ze te 
helpen jou de juiste informatie te geven.

 Stel afwisselend open en gesloten vragen om de 
stand van hun kennis, het soort ecosysteem waar ze 
over beschikken en de organisatie ervan, hun 
doelstellingen en mogelijke bezwaren te 
onderzoeken en vast te stellen.

 Als je geen antwoord op hun vraag hebt, doe dan 
niet alsof. Zeg hen dat je hun vraag zult noteren en 
dat je hen later het antwoord zult geven (zorg dan 
ook dat je dit doet).
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Fase 3: De relatie versterken door het bieden van onderbouwde oplossingen 
en samenwerking

Het aandragen van oplossingen en samenwerken met een klant die overwegend bepaald wordt door... 

“Rood” (D) “Geel” (I)
 Je argumentatie moet uitsluitend betrekking hebben op de 

prioriteiten ervan.
 Focus op hoe je succesvoller kunt zijn in het bereiken van het 

doel, hoe je tijd kan besparen, hoe je meer resultaten kan 
genereren en hoe je het leven gemakkelijker kan maken en 
tegelijkertijd efficiënt zijn. 

 Focus op de eindresultaten maar ook op de eerste 
kortetermijnwinst.

 Presenteer bondig jouw analyse van de situatie, de 
verschillende mogelijke oplossingen en laat hem/haar kiezen 
uit de alternatieven. 

 Mensen die overwegend bepaald worden door “Rood” (D) 
houden ervan om alles onder controle te hebben. Geef hen 
de keuze tussen verschillende oplossingen die worden 
ondersteund door voldoende feiten en gegevens om hen in 
staat te stellen een logische beslissing te nemen.

 Als de klant die overwegend bepaald wordt door “Rood” (D) 
zijn/haar beslissing neemt, spreek dan niet. Als je met ze 
praat of ze onderbreekt in hun redenering op het moment 
van de keuze, verminder je sterk je kansen om de verkoop te 
sluiten.

 Laat hen zien hoe jouw aanbod hen kan helpen, hoe het 
hen inspanningen kan besparen of hoe het hun 
zakelijke relaties aangenamer kan maken.

 Stimuleer hen om actie te ondernemen door te 
benadrukken dat hun bijdrage anderen ten goede komt 
en positieve feedback oplevert.

 Jouw argument moet beknopt en voldoende interactief 
zijn om hun aandacht te behouden.

 Versterk je argumentatie met getuigenissen van 
bekende personen of toonaangevende bedrijven. 
Verwijs naar tevreden mensen die zij kennen en waar 
ze bewondering voor hebben.

 Stimuleer hen om zich te visualiseren in het gebruik van 
het product of de dienst met vragen als: “Indien u in het 
bezit zou zijn van deze software, hoe zou u het dan 
gebruiken?”

“Groen” (S) “Blauw” (C) 
 Laat zien hoe jouw product of dienst de bestaande 

procedures zal vereenvoudigen of ondersteunen en hoe het 
zal helpen om goede relaties binnen het bedrijf te behouden.

 Suggereer de rol die zij zouden kunnen spelen en houd 
rekening met hun specifieke verwachtingen in jouw voorstel.

 Presenteer op een overtuigende wijze eventuele nieuwe 
ideeën, toon aan dat ze de bestaande orde niet omver zullen 
werpen.

 Geef ze de tijd om zich aan te passen aan veranderingen en 
leg uit waarom verandering nodig is, hoe lang het zal duren 
en welke stappen er nodig zijn om het te laten gebeuren.

 Beargumenteer alles en breng tegelijkertijd een gevoel van 
stabiliteit en geruststelling over.

 Betrek ze erbij door te vragen naar hun mening en moedig ze 
aan om jou hun feedback te geven.

 Focus op de nauwkeurigheid, kwaliteit en 
betrouwbaarheid van jouw product of dienst.

 Lever je argumenten met bewijzen.
 Beschrijf volgens de gang van zaken wat jouw product 

of dienst voor hen zal doen.
 Stem af door tussentijds expliciet om feedback te 

vragen: “Kun u me zeggen wat tot nu toe uw reactie is?” 
of “Heeft u vragen, zijn er punten die u graag door mij 
verduidelijkt wilt zien?”

 Baseer je argumenten op feiten, specificaties en 
gegevens die rechtstreeks verband houden met hun 
behoeften.

 Mensen die overwegend bepaald worden door 
“Blauw” (C) weten wat iets waard is; benadruk het 
rendement op de investering met behulp van feitelijke 
gegevens om de waargenomen waarde van jouw 
product of dienst te verhogen.

 Mensen die overwegend bepaald worden door 
“Blauw” (C) herkennen gemakkelijk de nadelen van een 
aanbod of product. Zorg daarom dat je de voor de hand 
liggende nadelen aanwijst voordat zij dat doen. Laat 
hen de afweging maken tussen concurrerende (maar 
onvolmaakte) producten of diensten. 
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Fase 4: De relatie in standhouden na het afsluiten van een contract

De relatie in standhouden na het afsluiten van een contract met een klant die overwegend bepaald wort door...

“Rood” (D) “Geel” (I)
 Vraag ze meteen op het moment van de afronding van het 

gesprek of ze belangstelling hebben. Ze zullen je zonder 
aarzeling een “ja” of “nee” geven.

 Bespreek niet elk detail en vermijd het gehele aanbod door 
te nemen, de kans is groot dat je hun aandacht verliest.

 Laat hen kennismaken met de mogelijke opties en de 
resultaten die ze voor elk van deze opties kunnen 
verwachten. Iemand die die overwegend bepaald wordt 
door “Rood” (D) wil graag keuzes hebben en zelf wat de 
kwaliteit-prijsverhouding betreft te beslissen wat voor 
hem/haar het meest geschikt is.

 Onderbreek iemand die die overwegend bepaald wordt 
door “Rood” (D) niet terwijl hij/zij jouw voorstel onderzoekt. 
Laat hem/haar zelf beoordelen welke van de opties het 
meest geschikt voor hem/haar is.

 Laat zien hoe jouw aanbod kan bijdragen aan het 
verbeteren van het imago van zijn/haar bedrijf, van zijn 
dienstverlening of het verkrijgen van erkenning. 

 Wees open en nieuwsgierig, vraag ze hoe ze de 
volgende stappen zien.

 Zorg ervoor dat ze goed ‘afgewogen’ hebben wat er bij 
de aankoop komt te kijken, omdat ze soms in een 
opwelling kopen waar beide partijen spijt van zouden 
kunnen krijgen.

 Ze houden niet van papierwerk en bijkomende details. 
Bereid het contract van tevoren voor om het snel en 
eenvoudig te kunnen laten bestuderen en om aarzeling 
of uitstel van de beslissing te voorkomen.

 Zorg er, ondanks het uitblijven van formaliteiten, toch 
voor dat in het contract duidelijk de verplichtingen, 
verantwoordelijkheden en verwachtingen van elke 
partij zijn vastgelegd. Zorg er vervolgens voor dat hij/zij 
akkoord gaat met de voorwaarden van het contract om 
misverstanden of teleurstellingen te voorkomen.

“Groen” (S) “Blauw” (C) 
 Ze nemen de tijd om te beslissen, te opereren volgens 

deductie (vorm van redeneren waarbij het bijzondere uit het 
algemene wordt afgeleid) en vragen te stellen waarna ze 
luisteren naar de meningen van anderen alvorens te 
beslissen. Adviseer hen daarom op het moment van het 
afsluiten over de wijze waarop ze jouw product kunnen 
gebruiken, over de inwerkingstelling van jouw aanbod of om 
het aan anderen te presenteren. Stel ze gerust en geef 
persoonlijke toezeggingen over het gebruiksgemak van jouw 
product of het praktische aspect van jouw aanbod. Geef hen 
complete documentatie, zodat ze je voorstel zullen 
promoten bij andere leden van hun bedrijf.

 Als je tot een overeenkomst komt, onderzoek dan samen 
zorgvuldig waar nog mogelijk onbegrip of ontevredenheid 
zit. 

 Als jouw aanbod inhoudt dat er nieuwe activiteiten dienen te 
worden ondernomen, geef hen dan het bewijs dat deze de 
bestaande organisatie niet verstoren en dat ze geen risico's 
met zich meebrengen. Naast de verzekeringen die je kunt 
aanbieden, kun je hen ook voorstellen hen tijdens de eerste 
periode te begeleiden.

 Probeer hun besluitvorming niet te versnellen. Geef in plaats 
daarvan gerichte ondersteuning of strategische ‘duwtjes’ om 
hen te helpen een beslissing te nemen, als dat nodig is.

 Betrek ze bij de uitvoering van jouw aanbod: vraag ze hoe ze 
jouw aanbod uitgevoerd willen hebben en stem je diensten 
daar zo veel mogelijk op af, waarbij je benadrukt hoe hun 
keuze hen en anderen ten goede zal komen.

 Als ze besluiteloos zijn op het moment van de beslissing, 
begeleid ze dan.

 Leg het accent tijdens het afsluiten op de 
nauwkeurigheid, de toegevoegde waarde, de kwaliteit 
en de betrouwbaarheid van jouw aanbod.

 Verstrek logische opties, overhandig documenten en 
geef ze de tijd om hun opties te analyseren

 Ze vinden het moeilijk om direct beslissingen te nemen. 
Als ze je zeggen dat ze er over gaan nadenken, zullen ze 
dat ook doen. Maar als ze zich onder druk gezet voelen 
of het gevoel hebben dat jouw voorwaarden 
bovenmatig zijn, kunnen ze je zeggen: “Ik zal erover 
nadenken” om de bespreking kort te houden.

 Mensen die overwegend bepaald worden door 
“Blauw” (C) zijn goed geïnformeerde en rationele 
kopers. Ze kiezen op logische wijze en maken 
vergelijkingen. Weet wat de concurrentie biedt, zodat 
je vergelijkbare voordelen van jouw aanbod op een 
feitelijke en professionele manier kunt aangeven. 
Suggereer welke vragen ze de concurrentie zouden 
kunnen stellen. Vragen die uiteraard verband houden 
met de sterke punten van jouw aanbod en die hen in 
staat stellen een vergelijkende analyse te maken.

 Wees bereid om een proeftijd te starten dat bij succes 
een voorwaarde voor aankoop zal zijn. Dit is voor hen 
de manier om het risico te verminderen.
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Fase 5: Zich overtuigen van klanttevredenheid

Zich overtuigen van de tevredenheid van een klant die overwegend bepaald wordt door...
“Rood” (D) “Geel” (I)
 Doe geen moeite een persoonlijke relatie op te 

bouwen, klanten die overwegend bepaald worden 
door “Rood” (D) zijn vooral gehecht aan de prestaties 
van de dienst of het product dat je aanbiedt.

 Vertrouw niet op verkopen uit het verleden om 
toekomstige verkopen veilig te stellen. Volg je klanten 
die overwegend bepaald worden door “Rood” (D) om 
te weten te komen of ze problemen hebben met jouw 
product of klachten hebben over het gebruik van jouw 
dienst. Als ze klachten hebben, neem ze dan zo snel 
mogelijk in behandeling.

 Toon hen de kwaliteit van jouw follow-up door 
proactief te zijn. Zorg ervoor dat jouw acties snel 
worden uitgevoerd.

 Wat de belofte ook is, zorg ervoor dat je alles wat je 
aanbiedt ook levert!

 Laat hen op gezette tijden weten dat ze een goede 
beslissing hebben genomen door op jou te 
vertrouwen. 

 Geef ze alle hulp die maar nodig is om je aanbod 
in werking te stellen zodra de verkoop is gesloten. 

 Zorg ervoor dat ze jouw product correct 
gebruiken, anders kunnen ze gefrustreerd raken 
en er op terug willen komen.

 Als je weet dat ze een goed ontwikkeld netwerk 
aan kennissen hebben, vraag je ze of ze bereid zijn 
jou aan te bevelen, vooral als door het gebruik van 
jouw product/dienst duidelijk is dat ze een 
verstandige keuze hebben gemaakt. 

“Groen” (S) “Blauw” (C) 
 Zorg dat je alles wat je hebt toegezegd ook trouw en 

strikt nakomt.

 Verzeker hen ervan dat je hen persoonlijk follow-ups 
geeft; controleer regelmatig of alles goed verloopt en 
dat je ‘indien nodig’ beschikbaar bent.

 Klanten die overwegend bepaald worden door “Groen” 
(S) waarderen het om een relatie te hebben die verder 
gaat dan alleen maar zakelijk; als je attent en 
vooruitziend bent, zullen ze bereid zijn om meer 
persoonlijke dingen te delen.

 Geef ze je mobiele telefoonnummer en laat ze weten dat 
ze je op elk moment kunnen bellen, ongeacht wat het 
probleem is. Ze zullen het zelden gebruiken, maar ze 
zullen zich gerustgesteld voelen in de wetenschap dat je 
voor hen beschikbaar bent.

 Zorg voor een gepersonaliseerde, regelmatige follow-up 
en geef hen op discrete wijze aandacht.

 Focus bij het afsluiten op het samen met 
hem/haar definiëren van een specifieke 
tijdsplanning voor de follow-up en de procedure 
die je wilt volgen voor deze follow-up; hiermee 
toon je je betrouwbaarheid en toegevoegde 
waarde.

 Maak jezelf beschikbaar voor de follow-up en 
vraag hem/haar om specifieke opmerkingen te 
geven om jou te helpen zijn/haar dossier beter op 
te volgen. Vraag zijn/haar mening over hoe je jouw 
producten of diensten kunt verbeteren.

 Formaliseer schriftelijk (e-mail) jouw 
gebruiksaanwijzingen.

 Als ze suggesties doen, kom dan bij hen terug om 
ze te laten weten hoe je bedrijf hun ideeën 
integreert en/of hoe het deze gebruikt om zijn 
product/dienst te verbeteren. 
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Fase Met de “Rooden” (D) Met de “Geelen” (I) Met de “Groenen” (S) Met de “Blauwen”(C)

Contact-
legging

 Vermijd overdreven 
beleefdheden 

 Ga recht op het doel af
 Laat zien dat je goed 

voorbereid bent

 Accepteer het om meer 
persoonlijke zaken te 
bespreken voordat je de 
zakelijke relatie aangaat 

 Laat ze het tempo van het 
gesprek bepalen 

 Blijf gefocust op de 
professionele aspecten als 
ze je niet aansporen tot 
een meer persoonlijke 
relatie 

 Grijp niet meteen naar je 
agenda voor het maken 
van een afspraak

 Geef aan dat je op een 
actieve manier luistert

 Vermijd overdreven 
beleefdheden

 Kom met een duidelijk 
programma

 Wees kalm, nuchter en 
professioneel 

Ontdekking
Verkenning 

 Wees expliciet over de 
betekenis van jouw vragen

 Stel vragen waarop je 
zonder hen het antwoord 
niet kunt vinden

 Beantwoord hun vraag 
direct 

 Stel zowel vragen over hen 
zelf als over wat hen 
aantrok voor een 
(professionele) afspraak 

 Breng ze terug naar de 
essentie van het 
onderwerp van jullie 
gesprek

 Blijf gefocust op hun 
doelstellingen en hun visie 
op de dingen 

 Wees een goede luisteraar 
en oprecht geïnteresseerd 
in wat ze zeggen

 Onderbreek ze niet 
 Stel hen de vragen zodanig 

dat ze geen bedreiging 
ervaren 

 Stel vragen die hun kennis 
naar voren brengt

 Blijf gefocust op de 
doelstelling door middel 
van je vragen

 Wissel gesloten vragen af 
met open vragen

Voorstel 

 Wees kort in je presentatie 
 Blijf gefocust op het 

eindresultaat en de 
tijdsbesparing 

 Maak een behoefte-
analyse en doe beknopte 
aanbevelingen 

 Wees zowel kinesthetisch 
(gefocust op wat je raakt), 
visueel als auditief in de 
manier waarop je 
communiceert

 Vraag naar hun ideeën
 Deel met hen jouw 

referenties
 Moedig hen aan om te 

beslissen
 Laat zien hoe hun 

beslissing een positief 
effect zal hebben

 Laat zien hoe jouw 
oplossing het bereiken van 
hun doel kan 
vereenvoudigen of 
vergemakkelijken 

 Laat zien dat de 
verandering niet nadelig 
zal zijn voor het team

 Voer geen druk uit om hun 
beslissing te verkrijgen, 
maar adviseer ze subtiel 

 Benadruk de toegevoegde 
waarde van jouw voorstel, 
op de nauwkeurigheid, 
kwaliteit en 
betrouwbaarheid van jouw 
oplossing

 Wees feitelijk en logisch 
 Voer geen druk uit om een 

beslissing te verkrijgen
 Blijf rustig en 

ongedwongen (op 
emotioneel vlak)

Conclusie

 Bestudeer uitvoerig hun 
behoeften zodra ze 
interesse tonen 

 Presenteer een 
samenvatting van 2 of 3 
opties met jouw 
aanbevelingen 

 Blijf stil als ze over jouw 
aanbod nadenken voordat 
ze beslissen

 Vraag hen openlijk wat de 
volgende stappen zijn

 Wees gereed om hun 
bestelling aan te nemen

 Moedig ze aan om erover 
na te denken als je denkt 
dat ze te snel beslissen

 Voer de administratieve 
aspecten voor hen uit

 Geef ze de tijd om te 
overleggen en een mening 
te vormen 

 Zet hen niet onder druk
 Verwijs hen indien nodig 

naar de door u geboden 
garanties 

 Stel logische opties en 
documentatie voor

 Geef ze tijd voor het 
nemen van een beslissing

 Meld eventuele 
ongemakken vooraf zodat 
ze onmiddellijk kunnen 
worden aangepakt

 Suggereer een 
proefprogramma of een 
proefproject om 
problemen te voorkomen

Follow-up

 Zorg voor een follow-up 
gericht op totale 
tevredenheid

 Behoud de relatie op 
professioneel niveau 

  Zorg ervoor dat je elke 
belofte die je doet nakomt

 Versterk de relatie door 
het bieden van 
uitstekende aftersales-
ondersteuning 

 Zorg ervoor dat ze jouw 
product/dienst correct 
gebruiken om 
ontevredenheid te 
voorkomen (ze lezen 
bijvoorbeeld de instructies 
niet) 

 Toon hen hoe ze jouw 
product of dienst moeten 
gebruiken

 Zorg voor een follow-up in 
overeenstemming met je 
beloftes door persoonlijke 
garanties te geven 

 Geef ze het nummer van je 
mobiele telefoon zodat ze 
je op elk moment kunnen 
bereiken

 Laat hen nogmaals weten 
dat je graag een langdurige 
zakelijke relatie met ze 
wenst te hebben

 Bereik overeenstemming 
over de planning van de 
follow-up en de beoogde 
procedures

 Ga met hen na op welke 
wijze ze hun tevredenheid 
meten 

 Stuur hen per e-mail jouw 
ideeën om de follow-up te 
verbeteren

 Wees betrouwbaar
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En hoe verder?

Dit rapport bevat veel informatie over je gedrag en je drijfveren en over de manier waarop je stijl zal interageren met die 
van anderen. Dit profiel bied je ook suggesties over manieren om vooruit te gaan.

Ga over tot actie en begin met de uitvoering van de voorgestelde maatregelen om vooruitgang te boeken. Laat dit rapport 
niet in een lade of in een bestand liggen. Gebruik het als referentiemiddel. Kom er regelmatig op terug, het bevat veel 
informatie en kan niet binnen één lezing worden opgenomen. Ga aan de slag op basis van jouw gedrag en onderzoek de 
resultaten. Het zal je vast verbazen!

Denk aan de Platinum Rule® - “Behandel anderen zoals zij behandeld willen worden.”

Hoe kunnen we ons verzekeren van de bruikbaarheid van onze DISC- en 
drijfveer-tools? 

We hebben onze tools getest door een onafhankelijke en gekwalificeerde instantie om te controleren of we voldoen aan 
de gestelde normen van de APA (American Psychological Association) en de EEOC (Equal Employment Opportunity 
Commission), een van de meest veeleisende normen op het gebied van betrouwbaarheid en discriminatie met betrekking 
tot beoordelingsinstrumenten. 
Volgens het ASI (Assessment Standards Institute) heeft onze DISC-tool ‘een van de hoogste Cronbach-scores op de DISC-
markt’.

Algoritme-gebaseerde gedragsbeoordelingen worden sinds het midden van de 20e eeuw gebruikt. Deze beoordelingen, 
ontwikkeld door geleerden in de psychologie en enkele programmeurs, aanvankelijk gebruikt door de 500 grootste 
bedrijven ter wereld, hebben sinds de jaren negentig een enorme vlucht genomen. Met de komst van internet is de 
productie, marketing en verkoop van evaluaties exponentieel gegroeid. Nieuwe spelers kwamen in het vizier en 
lanceerden beoordelingsinstrumenten zonder eerst de robuustheid van hun algoritme te hoeven te testen door een 
erkende en onafhankelijke instantie. In deze markt zonder reglementering hebben de gebruikers van deze evaluaties dus 
geen garantie over de betrouwbaarheid van de tools die ze gebruiken. 

De oplossing? Laat de algoritmen van een onafhankelijke instantie testen door een gekwalificeerde instelling. 
Assessments 24x7 heeft er daarom voor gekozen om gebruik te maken van de diensten van het Assessment Standards 
Institute (ASI) om de robuustheid van zijn algoritmen en de objectiviteit van zijn rapporten te testen en te voldoen aan 
de normen van de American Psychological Association (APA) en van de Equal Employment Opportunity Commission 
(EEOC). We verbinden ons er ook toe om op vrijwillig en transparant wijze de resultaten van deze tests beschikbaar te 
maken. Onze doelstelling? Onze distributeurs en gebruikers de garantie geven dat ze betrouwbare evaluaties en 
wetenschappelijk geverifieerde algoritmen gebruiken. De testresultaten zijn op verzoek beschikbaar en omvatten 
verschillende metingen:

De validiteit van de evaluatiearchitectuur (APA-normen) [DISC & DRIJFVEREN]
De validiteit van constructie is een van de meest centrale concepten in de psychologie. Het gaat erom de nauwkeurigheid 
te evalueren van wat een test belooft te meten. De conceptuele validiteit van een beoordeling wordt verkregen door 
correlatie met een aantal andere metingen. Dit model, dat de mate van correlatie tussen de gemeten variabelen vaststelt, 
maakt het mogelijk om de validiteit en voorspelbaarheid van het theoretische model vast te stellen.    
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De robuustheid of betrouwbaarheid van het algoritme - De Cronbach-test (APA-normen) [DISC] 
De Cronbach-test wordt beschouwd als de meest veeleisende test en geeft de meest robuuste 
betrouwbaarheidsmetingen. Het heeft als doel om de interne consistentie van een reeks maatregelen te meten. Met 
andere woorden, de betrouwbaarheid van data hangt samen met de consistentie waarmee deze het concept of model 
dat wordt geëvalueerd bevestigt. Op basis van onze uitstekende resultaten nodigen wij je uit om de 
betrouwbaarheidscoëfficiënten van onze DISC-tool te vergelijken met die van andere leveranciers die dezelfde Cronbach-
test hebben gebruikt. 

Betrouwbaarheid van externe gegevens (APA-normen) [DRIJFVEREN]
De term betrouwbaarheid in psychologisch onderzoek verwijst naar de consistentie van een test- of evaluatiemethode. 
In dit geval meten we de betrouwbaarheid of consistentie van de evaluatiemaatregelen over een bepaalde periode. 
Externe betrouwbaarheid meet het verschil dat kan bestaan tussen twee identieke beoordelingen die op twee 
verschillende tijdstippen zijn uitgevoerd. Deze vergelijking tussen twee evaluaties bepaalt de gemiddelde variantie, ook 
wel de verhouding van de gemiddelde waarde genoemd. Dit rapport getuigt van de externe of temporele consistentie 
van een evaluatie.

Discriminatie (EEOC-richtlijnen) [DISC & DRIJFVEREN]
Werkgevers en recruiters gebruiken vaak tests en selectieprocedures om de ‘juiste’ kandidaten voor een baan te 
identificeren (of het nu gaat om werving of het intern promoten van talent). Het gebruik van deze tools kan echter in 
strijd zijn met de EEOC-richtlijnen als dit gebruik een onevenredige uitsluiting inhoudt van een persoon die tot een 
bepaalde sociale groep behoort, bepaald door sociale klasse, etnische afkomst, geslacht, nationaliteit of zelfs seksuele 
geaardheid. Als de selectieprocedure discriminerend wordt bevonden, moet de werkgever aantonen dat deze 
discriminatie uitsluitend is gebaseerd op de vereisten van de functie en de vaardigheden die nodig zijn om de functie met 
succes uit te voeren.

Publicatiedatum: 1 januari 2020; Datum van vernieuwing van betrouwbaarheidstests: 1 januari 2025. 
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Waarom is het belangrijk om een robuustheids- en precisieonderzoek uit te voeren?

Met uitzondering van een kleine minderheid, zijn de evaluaties die tegenwoordig 
beschikbaar zijn niet het onderwerp van onderzoek naar de nauwkeurigheid en 
robuustheid van hun algoritme. En onder de uitgevers van deze evaluaties voerde de 
meerderheid zelf hun robuustheidsonderzoek uit in plaats van een extern bedrijf te 
gebruiken, dat zowel objectief als wetenschappelijk gekwalificeerd is. Assessments 24x7 
heeft van zijn kant beoordelingsinstrumenten onderworpen aan een reeks objectieve 
tests, die onafhankelijk zijn uitgevoerd door een gekwalificeerde wetenschappelijke 
autoriteit (Assessment Standards Institute). Onze doelstelling? Onze gebruikers en 
distributeurs te verzekeren van het voordeel van de meest nauwkeurige en best 
beveiligde beoordelingen op de markt. Wij verstrekken u graag de conclusies van deze 
robuustheidsstudies, uitgevoerd in oktober 2019.


