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Inleiding tot de Puzzel-analyse
De Puzzel is een analyse die verschillende gedragsstijlen beschrijft. De Puzzel kan in veel
situaties worden gebruikt waarin verschillen tussen mensen belangrijk zijn, bijv. bij
rekrutering, bij de ontwikkeling van groepen, leiders en verkopers en bij communicatie.

Iedereen heeft een andere gedragsstijl. Sommige mensen noemen dit persoonlijke chemie,
maar gedragsstijl gaat ook over hoe we tegenover verschillende werktaken staan. Wanneer
we elkaars gedragsstijl kennen en begrijpen, creëren we een open bedrijfsklimaat. Puzzel is
een instrument voor meer zelfinzicht en eenvoudigere communicatie.

Puzzel is onder andere gebaseerd op William Moulton Marstons (1) DISC-model. Puzzel
beschrijft het natuurlijke gedrag van een persoon (basisgedrag) en hoe hij/zij zich aanpast aan
een bepaald milieu of bepaalde omgeving (aangepast gedrag).

In Puzzel worden de verschillende gedragswijzen met behulp van puzzelstukjes en kleuren
belicht.

In DISC-taal staan de kleuren voor:

D = Dominantie – rood puzzelstukje

I = Invloed– geel puzzelstukje

S = Stabiliteit – groen puzzelstukje

C = Conformiteit (naleving) – blauw puzzelstukje

(1) William Moulton Marston (1893-1947) publiceerde in 1928 het boek 'The Emotions of Normal People' .

 
Hoe u het rapport moet lezen
In dit rapport krijgt u een beschrijving van uw basisgedrag en uw aangepaste gedrag. Uw
basisgedrag beschrijft uw natuurlijke gedrag. Het weerspiegelt hoe u zich tot de mensen in
uw omgeving verhoudt als u zich veilig en ontspannen voelt. Uw aangepaste gedrag
weerspiegelt de veranderingen die u voor uw gevoel moet doorvoeren om in een bepaalde
situatie geaccepteerd te worden, bijvoorbeeld op het werk. Als u voor twee of meer
DISC-factoren een score van meer dan 50% hebt, kunt u mogelijk sommige beschrijvingen
van uw gedrag tegenstrijdig vinden. Dit komt doordat we verschillende soorten gedrag
vertonen op verschillende momenten in verschillende situaties. We kunnen bijvoorbeeld
soms open en spraakzaam, terwijl we op andere momenten eerder bedachtzaam en
terughoudend zijn, afhankelijk van hoe we de situatie inschatten. U vindt waarschijnlijk dat
enkele delen van het rapport een goede beschrijving van uw gedrag geven maar dat andere
delen minder van toepassing lijken. Het is daarom een goed idee om het rapport te lezen
met een potlood in de hand. Uw kunt bijvoorbeeld in de kantlijn een plusteken zetten voor
zaken die u een goede beschrijving vindt, een minteken als u denkt dat het niet correct is, en
een vraagteken bij zaken waarover u wilt nadenken of die u misschien wilt bespreken met
iemand die u goed kent.
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Basisgedrag
Het basisgedrag beschrijft uw natuurlijke gedrag. Het weerspiegelt hoe u zich tot uw
omgeving verhoudt als u zich veilig en ontspannen voelt.

Een prominent kenmerk van uw profiel is een combinatie van nauwgezetheid en precisie. U
hebt ook het geduld niet op te geven bij een probleem voordat u de oplossing hebt
gevonden. Het is belangrijk voor u om geavanceerd, kwalitatief hoogstaand werk te leveren
en u wilt altijd het gevoel hebben dat het resultaat het beste is wat u kon bereiken.

Doorgaans bent u kalm en beheerst. U hebt veel meer inzicht in persoonlijke of emotionele
kwesties dan uit uw onverstoorbare verschijning wordt afgeleid. U hecht waarde aan
vriendschap en nauwe banden maar, met uw betrekkelijk passieve benadering hebt u vaak
het gevoel dat relaties met anderen moeilijk zijn, vooral in onbekende omgevingen. U
prefereert daarom dat mensen die meer rechtdoorzee en vlotter zijn het initiatief nemen
wanneer het aankomt op contacten maken en relaties opbouwen.

U bent een zeer methodisch denkend, bedachtzaam persoon. U voelt niet de behoefte uzelf
naar voren te brengen en u neemt zelden het initiatief of levert zelden een bijdrage in een
groepssituatie. U wilt weten waar u precies staat voordat u het idee hebt dat u kunt
handelen. Deze houding betekent dat u ertegen bent om risico's te nemen en u voelt grote
aarzeling om op te treden als de uitkomst van de situatie ook maar de geringste onzekerheid
heeft.
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Een paar kenmerkende eigenschappen
Bij alle combinaties van gedragsfactoren horen eigenschappen die als sterke punten
beschreven kunnen worden, maar ook eigenschappen die beperkend kunnen werken.
Op basis van uw antwoorden krijgt u hier een algemene beschrijving van een aantal van
uw meest kenmerkende eigenschappen.

U bent vooral een teamspeler. U benadert een taak of probleem door te proberen
gestructureerde, gecoördineerde oplossingen te vinden. U hebt een bepaald natuurlijk
vermogen om problemen op te lossen maar u kunt ook luisteren naar suggesties van
anderen en deze accepteren. U vindt het gemakkelijk om instructies te accepteren en te
gehoorzamen, en vaak krijgt u liever duidelijke instructies dan dat u vertrouwt op uw eigen
initiatief.

Een mogelijke beperking is dat u afhankelijk bent van de goedkeuring van anderen voordat u
handelt. Uw behoedzame houding betekent dat u ertoe neigt ondersteunding en hulp van
anderen te zoeken om uw plannen in de praktijk te brengen. Als die ondersteuning er niet is,
kunt u het moeilijk vinden om uw werkzaamheden op tijd te voltooien. Soms kunt u ook
een bepaalde weerstand tegen verandering tonen en vindt u het moeilijk om rechtstreekse
instructies op te volgen zonder eerst enige achtergrondinformatie te hebben ontvangen.

 
Dit is voor u natuurlijk
Bij verschillende gedragsstijlen horen verschillende manieren van reageren op de
omgeving. Daarbij horen andere mensen, gebeurtenissen, omstandigheden en eisen. Op
basis van uw antwoorden vindt u hier een paar voorbeelden van hoe u normaal
gesproken op uw omgeving reageert.

Het is voor u natuurlijk om:
zelden uw zelfbeheersing te verliezen zelfs als u zich geprovoceerd voelt
te kunnen luisteren naar verschillende gezichtspunten voordat u een beslissing neemt
u aan te passen aan verschillende omstandigheden
u vertrouwd te voelen met taken en collega's
anderen niet onvoorwaardelijk te vertrouwen
liever niet uw gedachten over een onderwerp kenbaar te maken
nieuwe ideeën en gedachten kritisch te bekijken
niet goedgelovig te zijn
zaken niet hun beloop te laten hebben
zelden uw geduld te verliezen, met taken of collega's
door te zetten en een taak af te ronden, zelfs als deze moeilijk is
procedures te willen die u kunt opvolgen
veel inspanningen te leveren om een taak perfect uit te voeren
ervoor te zorgen dat niets aan het toeval wordt overgelaten
een evenwichtig standpunt over iets te vormen voordat u zich laat horen
niet onnodig uw gedachten over een onderwerp kenbaar te maken
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Dit motiveert u
Wat voor de ene gedragsstijl motiverend werkt is vaak voor een andere gedragsstijl
helemaal niet motiverend. Hieronder vindt u een aantal stellingen die van belang kunnen
zijn om u gemotiveerd te voelen.

U wordt gemotiveerd door:
zaken die hun normale beloop kunnen hebben
voldoende tijd om uw taken uit te voeren
het gevoel dat u controle hebt over wat er in uw omgeving gebeurt
waardering voor uw kennis

 
Zo organiseert en plant u
Sommige gedragsstijlen vinden het erg belangrijk om hun werk te organiseren en te
plannen, terwijl anderen dat niet zo belangrijk vinden. Voor u kunnen de volgende
beschrijvingen relevant zijn.

Organisatie en structuur passen van nature bij u, zelfs in situaties waar deze niet strikt nodig
zijn. Het geeft u een veilig gevoel te weten dat er een kader of plan is voordat u een taak op
u neemt. Als er geen specifiek voorbereidend plan is, probeert u minimaal een informele
structuur op te zetten voor uw eigen gebruik. Ondanks het feit dat u zelf goed kunt plannen,
kunt u door uw niet opdringerige wijze wel eens problemen hebben om andere, minder
gestructureerde mensen aan een vastgelegd plan te houden. Dit is iets waar u af en toe hulp
bij nodig hebt.

 
Zo neemt u beslissingen
Beslissingen kunnen op verschillende manieren worden genomen. Sommige
gedragsstijlen baseren alle beslissingen op gegevens en feiten, terwijl andere meer voor
het buikgevoel gaan. Uw manier om beslissingen te nemen kan als volgt worden
beschreven.

Wat u aangaat, is het nemen van beslissingen vaak de verlenging van het planningsproces
eerder dan een onafhankelijke actie. Het is bijna onmogelijk voor u om een snelle beslissing
op basis van intuïtie te nemen. U wilt eerst graag alle mogelijke opties en de eventuele
effecten onderzoeken. Daarom wilt u graag voldoende tijd voordat u een standpunt inneemt
over een kwestie. Als u in een situatie zit waarin een snelle beslissing moet worden genomen
of waar risico's aan verbonden zijn, probeert u meestal tot een tijdelijke oplossing te komen
die u later zo nodig kunt veranderen.
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Zo communiceert u met anderen
Verschillende gedragsstijlen communiceren op verschillende manieren met hun
omgeving. Men kan zeggen dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen wanneer
ze een boodschap aan de omgeving doorgeven. Hieronder volgen enkele beschrijvingen
van de manier waarop u met anderen communiceert.

U geeft er de voorkeur aan zaken hun normale verloop laten hebben
U zorgt ervoor dat u een taak afrondt
U wilt tot elke prijs fouten vermijden
U luistert en observeert liever dan dat u uw gedachten en gevoelens kenbaar maakt

 
Gevolgen van uw manier van communiceren
Hier krijgt u enkele adviezen die u kunnen helpen om te gaan met de gevolgen van uw
manier van communiceren.

Probeer niet zo afkerig te zijn van veranderingen
Wees u ervan bewust dat mensen de taken beu kunnen worden die u belangrijk vindt
om te voltooien
Onthoud dat anderen u kunnen beschouwen als betweterig
Onthoud dat kennis en informatie moeten worden uitgewisseld om goede resultaten
te kunnen behalen

Dit rapport moet worden
teruggekoppeld door
Ensize Marketing
Ensize Marketing
ana.sanchez@ensize.org

www.ensize.com
All Content Copyright Ensize International AB ©

2002-2018

7

Dit rapport is van:
ID: 350829



Waarde voor de organisatie
Alle gedragsstijlen hebben eigenschappen die waardevol zijn voor de organisatie waar ze
voor werken. Hieronder volgen een aantal van uw bijdragen.

U hebt het vermogen om ook in hectische situaties kalm te blijven
Uw nuchtere manier van argumenteren draagt vaak bij aan constructieve oplossingen
U hebt geen grote behoefte uzelf te laten gelden
U past zich gemakkelijk aan wisselende omstandigheden aan
U wilt zich eerst vertrouwd maken met uw omgeving voordat u een samenwerking
aangaat
U staat niet onbevangen ten opzichte van uw omgeving
U verkiest het een nieuw idee te onderzoeken alvorens het te accepteren
U moedigt kritisch denken aan
U gunt een taak de tijd die nodig is
U bent van nature geduldig en u handelt zelden zonder na te denken over de
consequenties van uw daden
U bent goed in het afmaken van gestarte taken
U waardeert het wanneer veranderingen de tijd krijgen
U houdt uw ogen open om ervoor te zorgen dat er geen fouten worden gemaakt
U ziet goed wat er om u heen gebeurt
U luistert graag naar de mening van anderen zonder dat het te persoonlijk wordt
Voordat u informatie prijsgeeft, wilt u zeker weten dat u het bij het rechte eind hebt

 
Misschien heeft uw baas dit nodig
Verschillende gedragsstijlen moeten op verschillende manieren worden geleid om goed
werk te kunnen leveren en hun taken met plezier te kunnen uitvoeren. Hieronder volgen
een paar tips waarvan zowel de baas als u in uw relatie plezier kunnen hebben.

Uw geduld waarderen en uw gewoonte om een taak die u op u hebt genomen, altijd af
te maken
Weten dat u tijd nodig hebt om u aan veranderingen aan te passen
Ervan bewust zijn dat u moeite hebt een taak uit handen te geven waar u niet tevreden
over bent
Begrijpen dat u niet altijd zegt wat u over een bepaalde kwestie denkt, maar liever een
wat meer observerende houding aanneemt
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Zo kunt u effectiever worden
Hieronder staan enkele voorstellen waarmee u uw vermogen om met anderen samen te
werken en uw taken effectiever uit te voeren kunt ontwikkelen.

U kunt anderen nodig hebben die:
snel kunnen inspelen op onverwachte veranderingen
betrokken kunnen raken bij meerdere zaken tegelijk
gemotiveerd zijn en initiatief kunnen nemen
anderen kunnen aanzetten een project of een uitdaging op te pakken
kunnen werken onder onvoorspelbare omstandigheden
flexibel omgaan met regels
meer autoriteit wensen
bereid zijn om risico's te nemen
belangrijke taken delegeren
snel beslissingen kunnen nemen
instructies en vaste regels alleen gebruiken als richtlijnen

 
Zelf hebt u het volgende nodig:

taken die nauwkeurigheid vereisen
duidelijkheid over wanneer het werk afgerond moet zijn
bevestiging van uw persoonlijke waarde
waardering en aanmoediging voor uw creativiteit
weten hoe uw werk bijdraagt aan de oplossing
het belang inzien van informatie verstrekken over uzelf
uitvoering van beslissingen ondersteunen
leren omgaan met conflicten
gelegenheid voor gedetailleerde planning
richtlijnen voor het uitvoeren van taken
tijd voor aanpassing aan verandering
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Aangepast gedrag
Uw aangepaste gedrag weerspiegelt de veranderingen die u voor uw gevoel moet
doorvoeren om in een bepaalde situatie geaccepteerd te worden, bijvoorbeeld op het
werk. U kunt hier aflezen welke aanpassingen u doet vergeleken met uw basisgedrag.

De aanpassingen in gedrag zijn in de context van uw basisgedrag. In een gedragstijl kunnen
een, twee of drie factoren boven de baseline (>50 %) liggen. Als dezelfde kleur in zowel het
basisgedrag als het aangepaste gedrag een score van meer dan 50 % heeft, ziet u op beide
pagina's dezelfde beschrijving. In de tekst onder de verschillende kleuren kunt u een nadere
beschrijving vinden. Hier worden de unieke eigenschappen van elke persoon beschreven.
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Zo benadert u moeilijkheden en
uitdagingen
De mate van Dominantie of het Rode puzzelstukje bepaalt hoe verschillende
gedragsstijlen met moeilijkheden en uitdagingen omgaan. Mensen met veel rood in hun
gedragsstijl zijn moedig, dapper en krachtig. Ze gaan problemen niet uit de weg en
kunnen vaak goed zien hoe uitdagingen kunnen worden overwonnen. Ze zijn
openhartig en direct richting anderen. Geduld is niet hun sterkste punt en ze zijn snel
boos.

Basisgedrag
U bent niet iemand die zijn/haar emoties niet in de hand heeft. Verhitte discussies leiden,
naar uw idee, zelden tot constructieve oplossingen. Meningsverschillen worden het beste
opgelost via zakelijke discussies. U hebt het vermogen te luisteren naar verschillende
gezichtspunten en kunt vaak goede argumenten vinden om beide kanten te ondersteunen.
Met uw rustige houding krijgt u vaak de rol van verzoener toegewezen.

Aangepast gedrag
In uw werkteam bent u meestal iemand die achterin zit. U respecteert autoriteit. In
discussies luistert u liever dan dat u praat. U rekent erop dat mensen die u vertrouwt, de
juiste beslissingen nemen voor u en voor de groep. Niettemin vindt u ook dat uw
gezichtspunten waardevol kunnen zijn.

Verplaatsing
In uw huidige werksituatie hebt u het idee dat u zich moet presenteren als minder zeker en
sturend dan u normaal gesproken bent. U vindt dat uw werksituatie een meer bescheiden en
ontvankelijk optreden vereist, vaak omdat u moet samenwerken met iemand die meer
Dominant is dan u. Als het verschil tussen het basisgedrag en het aangepaste gedrag groot is,
kost het vaak geestelijk energie om deze aanpassing langere tijd vol te houden. Het is
daarom waarschijnlijk dat u ook in uw aangepaste profiel terugkeert naar een
onafhankelijkere stijl.

Geduld Ongeduld
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Zo brengt u gedachten en ideeën op uw
omgeving over
De mate van Invloed of het Gele puzzelstukje bepaalt hoe verschillende
gedragsstijlen gedachten en ideeën op hun omgeving overbrengen. Mensen met veel
geel in hun gedragsstijl zijn sociaal en naar buiten gericht. Ze denken graag het beste van
mensen en gaan gemakkelijk en ongedwongen met anderen om, ook als ze diegenen niet
kennen. Ze praten heel gemakkelijk en kunnen met vriendelijke overtuigingskracht
anderen voor hun standpunten winnen. Ze hebben positieve waardering nodig om tot
hun recht te komen en kunnen moeite hebben met kritiek.

Basisgedrag & Aangepast gedrag
U bent niet iemand met een onvoorwaardelijk vertrouwen in andere mensen. U deelt uw
gedachten en gevoelens niet snel met personen die u niet goed kent. Dit kan betekenen dat
u wat koel en gereserveerd lijkt. U kunt daardoor moeilijkheden ondervinden in het vormen
van nauwe samenwerkingsverbanden, vooral in een professionele context.

Pessimisme Optimisme
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Zo reageert u op het tempo van uw
omgeving
De mate van Stabiliteit of het Groene puzzelstukje bepaalt hoe verschillende
gedragsstijlen met het tempo van hun omgeving omgaan. Mensen met veel groen in hun
gedragsstijl zijn rustig en geduldig en laten zelden zien wat ze denken en voelen. Ze
stellen prijs op harmonie en stabiliteit in hun bestaan. Daarom kunnen ze soms moeilijk
omgaan met onverwachte of snelle veranderingen. Ze zijn vaak loyale teamspelers die
een werktaak die ze op zich hebben genomen zorgvuldig afronden.

Basisgedrag
U hebt een kalme en rechtlijnige houding ten opzichte van de meeste zaken. U laat zaken
liever hun normale verloop hebben dan dat u het initiatief neemt om veranderingen door te
voeren. Wanneer u een taak op u hebt genomen, bent u bereid deze te voltooien, zelfs
taken die anderen saai en monotoon vinden.

Aangepast gedrag
U hecht waarde aan goede relaties, vooral met mensen die u na staan. Dit geldt zowel op
het werk als privé. U bent bereid te helpen als iemand u daarom vraagt. Vaak gaat u er niet
vanuit dat u hiervoor een gunst terugkrijgt. Houd in gedachten dat hulpvaardigheid van uw
tijd afgaat en dat het moeilijk kan worden om uw eigen prioriteiten te realiseren.

Verplaatsing
In uw huidige werksituatie hebt u het idee dat u het tempo moet verhogen en u meer moet
concentreren op het afronden van uw taken binnen de gegeven deadlines. Het verschil
tussen het basisgedrag en het aangepaste gedrag is echter niet zo groot en er is dus niet erg
veel geestelijke energie voor nodig om het vast te houden. U voelt zich hierdoor zelden
onder druk gezet.

Haast Rust
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Zo reageert u op de regels en routine van de
omgeving
De mate van Conformiteit of het Blauwe puzzelstukje bepaalt hoe verschillende
gedragsstijlen reageren op regels en bepalingen die door de omgeving worden
opgesteld. Personen met veel Blauw in hun gedragsstijl hebben veel behoefte aan
controle en zekerheid. Daarom willen ze weten welke bevoegdheden ze hebben en
houden ze zich nauwkeurig aan gegeven raamwerken. Ze zijn gedisciplineerd en letten
op details. Ze streven naar hoge kwaliteit in hun werk en ze kunnen het moeilijk vinden
om werk in te leveren dat niet aan hun hoge eisen voldoet. Daarom kan het soms moeilijk
voor ze zijn om deadlines te halen.

Basisgedrag
U houdt goed in de gaten wat er in uw omgeving gebeurt. U vindt het belangrijk te
voorkomen dat er fouten worden gemaakt. Dit is op zichzelf een positieve eigenschap, maar
soms kan het te ver gaan.

Aangepast gedrag
U hebt een gereserveerde en misschien beetje koele houding. U houdt uw gedachten en
gevoelens vaak voor u, vooral als u mensen niet kent. U geeft daarom de voorkeur aan
luisteren en observeren. Aangezien u vaak beschikt over de kennis en ervaring die waardevol
zijn voor een organisatie, moet u misschien uw afwachtende houding af en toe laten varen.

Verplaatsing
In uw huidige werksituatie hebt u het idee dat u onafhankelijker moet worden en meer moet
vertrouwen op uw eigen vermogens dan u normaal gesproken zou doen. De aanpassing uit
zich vaak in het feit dat u minder vaak met anderen samenwerkt, omdat u uw vermogen tot
zelfstandig werken wilt tonen. Het verschil tussen het basisgedrag en het aangepaste gedrag
is echter niet zo groot en er is dus niet erg veel geestelijke energie voor nodig om het vast
te houden. U voelt zich hierdoor zelden onder druk gezet.

Moed Angst
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De strategie van de groep
Door de waarde voor elke DISC-factor op de respectievelijke as te plaatsen en de punten te
verbinden met een lijn, krijgt u een beeld van uw speelveld of het gebied dat uw gedragsprofiel
beslaat. Het gebied met de zwarte rand is het speelveld voor het basisgedrag. en de grijze rand
geeft het speelveld voor het aangepaste gedrag aan. Door de afbeeldingen te vergelijken, kunt
u zien hoe u uw gedrag aanpast (de grijze pijlen).

Om uw positie te kunnen vergelijken met die van anderen, kunt u het speelveld terugbrengen
tot één punt, het zwaartepunt (oftewel de gemiddelde invloed van alle vier kleuren). De zwarte
pijl gaat van basisgedrag naar aangepast gedrag (de schaal is 1:1).

1: ID: 350829
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Opvallende eigenschappen in uw gedragsstijl
Eigenschappen die zowel in uw basisgedrag als in uw aangepaste gedrag merkbaar zijn,
vormen eigenschappen waar u vaak gebruik van maakt. Deze eigenschappen blijven vaak
langere tijd bestaan. De eigenschappen worden gepresenteerd op een aflopende schaal,
waar de meest opvallende eigenschap bovenaan staat en de minst opvallende
onderaan(zie de bijlage voor informatie over alle eigenschappen).

Voorzichtigheid
Voorzichtige personen vinden het moeilijk een misstap te erkennen en controleren daarom
hun werk zorgvuldig zodat er geen fouten insluipen. Ze hebben veel behoefte aan zekerheid
en willen het liefst alle risico's mijden. Als een kwestie niet met feiten te onderbouwen is,
kunnen ze ervoor kiezen om niet te handelen in plaats van een negatief resultaat te riskeren.
Ze zijn voorzichtig met het delen van informatie en kunnen het moeilijk vinden om hun
ideeën in daden om te zetten of deze aan anderen te vertellen als ze daar niet toe worden
aangemoedigd.

Bedachtzaamheid
Bedachtzame mensen willen graag de ruimte hebben om over een vraag na te denken
voordat ze besluiten hoe ze moeten handelen. Voordat ze zich uitspreken wegen ze hun
woorden nauwkeurig en plannen ze hun handelwijze. Voordat ze definitief beslissen, willen
ze graag hun gedachten met hun collega's afstemmen. Ze kunnen het moeilijk vinden om
met tijdsbeperkingen en deadlines om te gaan.

Samenwerking
Voor mensen die willen samenwerken is het belangrijk om te weten wat de bevoegdheden
en rechten van henzelf en anderen zijn. Ze gebruiken regels en procedures ter
ondersteuning van hun meningen. Ze willen graag steun van medewerkers en collega's
krijgen voordat ze belangrijke beslissingen nemen. Ze maken daarom graag deel uit van een
werkgroep. Door samen te werken met anderen ontwijken ze persoonlijke risico's en wordt
de verantwoordelijkheid over meerdere personen verdeeld.

Volharding
Volhardende personen waarderen open en vriendelijke relaties met anderen en voelen zich
zelden opgejaagd. Ze werken het liefst in hun eigen tempo en zijn volhardend en taai. Als ze
een taak hebben gekregen, zorgen ze er ook voor dat die wordt afgerond. Ze kunnen
daarom goed functioneren in situaties die anderen eenzijdig of saai zouden vinden.
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Opvallende eigenschappen in uw gedragsstijl,
continued...

Opmerkzaamheid
Opmerkzame personen hebben een sterk gevoel voor wat er in hun omgeving gebeurt en
welke veranderingen daar plaatsvinden. Vaak merken ze dingen op die anderen niet eens
merken of onbelangrijk vinden. Dit kan ertoe leiden dat ze zich gemakkelijk vervelen en snel
afgeleid zijn. Ze willen graag controleren of er geen misstappen worden begaan. Soms
kunnen ze gevoelig zijn voor de mening van anderen en zich gemakkelijk bekritiseerd
voelen.
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De eigenschappen verbonden met de kleuren in
de Puzzel.
Hier wordt de intensiteit getoond van de 12 eigenschappen die zijn verbonden met de
kleuren van een staafdiagram.
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In diagramvorm gepresenteerde eigenschappen

1: Prestatiegerichtheid 2: Zelfmotivatie 3: Onafhankelijkheid 4: Invloed
5: Enthousiasme 6: Zelfverzekerdheid 7: Volharding 8: Bedachtzaamheid
9: Principiële houding 10: Samenwerking 11: Voorzichtigheid 12: Opmerkzaamheid

A =  Natuurlijke eigenschappen: Zijn natuurlijk in zowel het basisgedrag als het aangepaste gedrag. Zijn
zichtbaar in verschillende situaties en blijven in de loop der tijd bestaan.

B =  Situatiegerelateerde eigenschappen: Vallen op in het aangepaste gedrag, maar niet in het
basisgedrag. Opvallend zolang de waargenomen situatie bestaat.

C =  Verborgen eigenschappen: Worden zelden getoond, noch in het basisgedrag noch in het
aangepaste gedrag.

D =  Onbenutte eigenschappen: Vallen op in het basisgedrag, maar worden niet gebruikt in het
aangepaste gedrag. Komen boven in rustige en ontspannen omstandigheden en onder stress.

De gestippelde diagonale lijn in de grafiek toont de intensiteit van de prominente eigenschappen van 0 – 100
%. Eigenschappen rechts van de lijn zijn meer prominent in aangepast gedrag dan in basisgedrag. Voor
eigenschappen links van de lijn geldt het tegenovergestelde.
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Bijlage
Uitleg van de 12 eigenschappen die bij de kleuren horen.

Prestatiegerichtheid
Voor prestatiegerichte personen is het belangrijk om resultaat te behalen. Ze kunnen
compromissen sluiten over kwaliteit of details om hun doelen te bereiken. Ze
communiceren direct met anderen en kunnen hun meningen effectief verdedigen. Ze zijn
echter niet erg geïnteresseerd in persoonlijke kwesties. Ze nemen liever een objectief
standpunt in en zijn erg doelgericht. Ze kunnen snel beslissingen nemen zonder zich te laten
afleiden.

 
Zelfmotivatie
Voor zelfmotiverende personen is persoonlijk succes belangrijk. Ze zijn niet erg geduldig en
willen het liefst direct resultaten zien. Ze raken snel geïrriteerd door anderen die hun hoge
tempo niet kunnen of willen bijhouden. Ze kunnen zonder moeite nieuwe informatie in zich
opnemen zonder het doel uit het oog te verliezen. Ze nemen verantwoordelijkheid voor
hun daden en zijn niet bang voor confrontaties. Hoge druk is voor hen een normaal
onderdeel van het dagelijks leven.

 
Onafhankelijkheid
Onafhankelijke personen zijn erg zelfstandig en direct. Ze gaan het liefst hun eigen weg en
voelen zich het prettigst als ze geen rekening met anderen hoeven te houden. Ze raken
gefrustreerd door regels en bepalingen die hun bewegingsvrijheid beperken. Soms vinden ze
het nodig om regels en bepalingen te overtreden om resultaten te behalen. Ze zijn erg
competitief en weten altijd wat hun doel is.

 
Invloed
Voor mensen die invloedrijk zijn, is communicatie belangrijk. Op zich zijn ze open en naar
buiten gericht, maar ze kunnen het moeilijk vinden om zich op dagelijkse taken te
concentreren. Ze raken snel afgeleid als er mogelijkheden voor sociale interactie zijn. Ze
wekken een veilige en zekere indruk en met hun levendige manier van doen kunnen ze
anderen gemakkelijk beïnvloeden zonder assertief te zijn.
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Bijlage, vervolg...

Enthousiasme
Enthousiaste mensen zijn vriendelijk en naar buiten gericht. Ze houden graag een hoog
tempo aan. Met hun geestdriftige uitstraling laten ze duidelijk zien dat ze zich ergens bij
betrokken voelen. Hun enthousiasme draagt vaak bij aan werkplezier en motivatie bij de
mensen in hun omgeving.

 
Zelfverzekerdheid
Zelfverzekerde personen hebben veel zelfvertrouwen en twijfelen zelden aan zichzelf als het
om contacten met andere mensen gaat. Ze waarderen sociale situaties en communiceren
graag op een persoonlijker niveau met mensen. Ze kunnen ook ongedwongen met
onbekenden omgaan en zijn vaak degenen die het initiatief tot dergelijke contacten nemen.
Ze zijn niet noodzakelijk van nature assertief, maar houden dingen vaak het liefst op een
open en vriendelijk niveau.

 
Volharding
Volhardende personen waarderen open en vriendelijke relaties met anderen en voelen zich
zelden opgejaagd. Ze werken het liefst in hun eigen tempo en zijn volhardend en taai. Als ze
een taak hebben gekregen, zorgen ze er ook voor dat die wordt afgerond. Ze kunnen
daarom goed functioneren in situaties die anderen eenzijdig of saai zouden vinden.

 
Bedachtzaamheid
Bedachtzame mensen willen graag de ruimte hebben om over een vraag na te denken
voordat ze besluiten hoe ze moeten handelen. Voordat ze zich uitspreken wegen ze hun
woorden nauwkeurig en plannen ze hun handelwijze. Voordat ze definitief beslissen, willen
ze graag hun gedachten met hun collega's afstemmen. Ze kunnen het moeilijk vinden om
met tijdsbeperkingen en deadlines om te gaan.
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Bijlage, vervolg...

Principiële houding
Principiële mensen blijven bij hun woord en houden graag hun beloftes. Ze kunnen het
moeilijk vinden om zich aan nieuwe situaties aan te passen en houden van vaste routines en
werkwijzen om zich aan te houden. Ze zijn erg loyaal tegenover de huidige situatie en de
mensen in hun nabije omgeving. Ze kunnen weerspannig op veranderingen reageren en
hebben tijd nodig om zich aan te passen.

 
Samenwerking
Voor mensen die willen samenwerken is het belangrijk om te weten wat de bevoegdheden
en rechten van henzelf en anderen zijn. Ze gebruiken regels en procedures ter
ondersteuning van hun meningen. Ze willen graag steun van medewerkers en collega's
krijgen voordat ze belangrijke beslissingen nemen. Ze maken daarom graag deel uit van een
werkgroep. Door samen te werken met anderen ontwijken ze persoonlijke risico's en wordt
de verantwoordelijkheid over meerdere personen verdeeld.

 
Voorzichtigheid
Voorzichtige personen vinden het moeilijk een misstap te erkennen en controleren daarom
hun werk zorgvuldig zodat er geen fouten insluipen. Ze hebben veel behoefte aan zekerheid
en willen het liefst alle risico's mijden. Als een kwestie niet met feiten te onderbouwen is,
kunnen ze ervoor kiezen om niet te handelen in plaats van een negatief resultaat te riskeren.
Ze zijn voorzichtig met het delen van informatie en kunnen het moeilijk vinden om hun
ideeën in daden om te zetten of deze aan anderen te vertellen als ze daar niet toe worden
aangemoedigd.

 
Opmerkzaamheid
Opmerkzame personen hebben een sterk gevoel voor wat er in hun omgeving gebeurt en
welke veranderingen daar plaatsvinden. Vaak merken ze dingen op die anderen niet eens
merken of onbelangrijk vinden. Dit kan ertoe leiden dat ze zich gemakkelijk vervelen en snel
afgeleid zijn. Ze willen graag controleren of er geen misstappen worden begaan. Soms
kunnen ze gevoelig zijn voor de mening van anderen en zich gemakkelijk bekritiseerd
voelen.
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