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Introductie van de Puzzle DISC-analyse
Puzzle DISC is een communicatie-analyse waarin de verschillende gedragsstijlen worden beschreven.
Puzzle DISC wordt toegepast in vele situaties waar de diversiteit van mensen een belangrijke factor is,
bijvoorbeeld bij de selectie van personeel, samenstelling van teams, ontwikkeling van leidinggevenden,
verkoopontwikkeling en communicatie.

Iedereen heeft een andere gedragsstijl. Sommigen noemen het persoonlijke chemie, maar de gedragsstijl is
ook gerelateerd aan onze houding naar de verschillende taken. Het kennen en begrijpen van de verschillende
gedragsstijlen genereert een open bedrijfsklimaat. Puzzle DISC is een instrument dat zelfkennis bevordert en
de communicatie op gang helpt. Puzzle DISC baseert zich onder andere op het DISC-model van William
Moulton Marston (1). Puzzle DISC beschrijft het natuurlijke gedrag (basisgedrag) van een persoon en hoe hij/zij
zich aanpast aan een omgeving of bepaalde situatie. Bij Puzzle DISC worden de verschillende gedragsstijlen
geïllustreerd met gekleurde puzzelstukjes.

In de DISC-terminologie worden de volgende concepten gebruikt:

D Dominantie: rode puzzelstukje

I Invloed: gele puzzelstukje

S Stabiliteit: groene puzzelstukje

C Conformiteit: blauwe puzzelstukje

(1) William Moulton Marston (18931947), publiceerde in 1928 "The Emotions of Normal People” (De emoties van normale mensen).

Hoe je het rapport moet lezen
In dit rapport krijg je een beschrijving van zowel je basisgedrag als je aangepaste gedrag. Je basisgedrag
beschrijft je natuurlijke gedrag en weerspiegelt hoe je met personen in je omgeving omgaat wanneer je je
zeker en ontspannen voelt. Je aangepaste gedrag weerspiegelt de veranderingen die je denkt nodig te
hebben om in een bepaalde situatie te passen, bijvoorbeeld op het werk.

Als je twee of meer DISCfactoren boven de 50 %,  hebt, kan het lijken alsof sommige beschrijvingen van je
gedrag elkaar tegenspreken. Dit komt omdat we ons anders gedragen in verschillende situaties en op
verschillende momenten. We kunnen bijvoorbeeld soms open en expressief zijn, terwijl we op andere
momenten meer introvert en terughoudend zijn, afhankelijk van de situatie.

Waarschijnlijk vind je dat bepaalde onderdelen van het rapport een goede beschrijving geven van je gedrag,
terwijl andere minder  toepasselijk zijn. Daarom is het een goed idee om het rapport met een potlood in je
hand te lezen. Je kunt dan, bijvoorbeeld, een plus-teken plaatsen naast de beschrijvingen die je goed vindt,
een min-teken bij de dingen waarvan je vindt dat ze niet correct zijn, en een vraagteken bij de delen
waarover je moet nadenken of met iemand die je goed kent wilt overleggen.
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Basisgedrag
Deze sectie van het rapport beschrijft je basisgedrag. Wanneer we alleen zijn en onszelf kunnen zijn, of in
gezelschap van mensen die we goed kennen en waarop we kunnen vertrouwen, openbaart zich ons
natuurlijke gedrag. Dit is de strategie die we hebben ontwikkeld om successen te behalen en onze doelen in
het leven te bereiken. Het basisgedrag bestaat zowel uit het genetische gedrag als het in een vroeg stadium
aangeleerd aangepaste gedrag. Wanneer het basisgedrag is geconsolideerd, kost dit gedrag ons geen enkele
moeite. We beperken ons tot het zijn. We vallen ook terug op dit gedrag wanneer we ons gestrest voelen of
onder druk staan.

Voor jou zijn relaties en gevoelens belangrijker dan objectieve feiten en praktische factoren. Je maakt je
bezorgd over persoonlijke dingen en toont begrip naar anderen. Je handelt op een zekere manier en je
gedraagt je hoffelijk en vriendelijk. Je kunt begrip opbrengen voor anderen en je toont de bereidheid hen zo
goed mogelijk te helpen met hun problemen.

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je hebt het vermogen om niet alleen je eigen
berichten over te brengen, maar ook om naar de mening van anderen te luisteren als dat nodig is. Je
vriendelijke stijl en je interesse in de gedachten en gevoelens van anderen zorgen ervoor dat mensen naar je
toekomen voor advies en hulp. Je beschikt ook over het benodigde zelfvertrouwen om anderen te overtuigen
van je standpunt. Deze vaardigheid komt zeer goed van pas als je probeert anderen te overtuigen van je
mening. In situaties waar anderen zich agressief kunnen opstellen als zij anderen proberen te overtuigen van
hun geweldige standpunten, maak jij gebruik van een overtuigingstechniek die vriendelijker is.

Ondanks dat dit een positief aspect is, heb je de neiging je aangeboren sociale vaardigheden te veel te
benadrukken. Het kan zijn dat je minder interesse toont voor de productiviteit en de efficiëntie, of je er zelfs
negatief tegenover opstelt. In dit geval kan het zijn dat de positieve relaties met anderen in de weg staan bij
het nemen van objectieve beslissingen als je denkt dat deze anderen kunnen benadelen.

Een nadeel van je communicatietalent is dat je graag in het middelpunt van de belangstelling wilt staan. Je
voornaamste beperking is dat je het moeilijk vindt afwijzing te verwerken. Je zoekt positieve aandacht van
personen in je omgeving en, als je dit niet krijgt, verlies je gemakkelijk je motivatie. En dit heeft waarschijnlijk
invloed op je prestaties.

Soms maak je je schuldig aan vrijmoedigheid, door niet goed na te denken voordat je iets zegt. Ondanks dat je
houding in bijna alle gevallen wordt gewaardeerd, kan het gebrek aan diplomatiek het je moeilijk maken.
Vaak kun je echter de situatie redden dankzij je goede communicatieve vaardigheden.
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Basisgedrag, vervolg...

Een groot deel van je beslissingen zijn gebaseerd op je persoonlijke gevoelens, en daarom heb je soms een
meer gedetailleerde beoordeling nodig, vooral als je een belangrijke beslissing moet nemen. Ondanks dat je
flexibele en ontspannen houding naar het werk een positieve kant heeft, kan het ook zijn dat je het moeilijk
vindt je aan te passen in situaties die formeler en structureler zijn. Je vindt soms dat regels beperkend zijn en
je kunt geneigd zijn je eigen ideeën te volgen. Je werkt efficiënter in een open sfeer waar je activiteiten niet
strikt gecontroleerd worden. Je plant meestal niet op de lange termijn, maar je denkt graag na voordat je
handelt.

Je houdt niet van conflicten en hoopoplopende discussies. Je vermogen te luisteren naar verschillende
opvattingen zorgt ervoor dat je vaak goede argumenten vindt die de verdeling en onenigheid overwinnen.
Houd er echter rekening mee dat vrije discussies bijdragen kunnen leveren die kunnen helpen vooruit te
komen.
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Dit is voor jou natuurlijk
Elke gedragsstijl heeft een andere manier van omgaan met hun omgeving, waaronder personen,
gebeurtenissen, omstandigheden en situatiegerelateerde eisen. Volgens de antwoorden in de
analyse zijn dit enkele voorbeelden van hoe je omgaat met je omgeving als je je rustig en zeker
voelt.

buiten de gegeven kaders te kunnen denken.

dat je je zelden geen raad weet.

pal te staan voor e eigen standpunten.

oude, beproefde ervaring kritisch te
benaderen.

liever eerst anderen te raadplegen voordat je
besluit hoe je te werk gaat.

zelden overhaaste beslissingen te nemen.

niet bereikbare doelen te stellen.

een risicoanalyse te doen voordat je een
project start.

zelden iets terug te vragen wanneer je iemand
een gunst hebt verleend.

eerder je eigen tijd te gebruiken om iemand
een dienst te verlenen, zelfs als dat betekent
dat je je eigen werk mogelijk niet meer op tijd
af krijgt.

je ideeën over een kwestie voor je te houden
om botsingen met anderen te voorkomen.

te doen wat je kunt zodat iedereen tevreden
is.

ervoor te zorgen dat anderen je gezelschap op
prijs stellen.

je gevoel voor humor te gebruiken om een
gespannen sfeer lucht te geven.

degene te zijn die het sociale element in
verstandhoudingen met anderen vormt.

gemakkelijk met anderen overweg te kunnen,
ook met mensen die je niet kent.

Zo organiseer en plan je
Organiseren en plannen zijn processen die van pas komen op het moment van het toepassen van ideeën en
nemen van beslissingen om je te helpen de juiste keuzes te maken om een bepaald doel te bereiken. Om
deze plannen uit te kunnen voeren, moet er een zeker niveau van organisatorische vaardigheden aanwezig
zijn, bijvoorbeeld, op de hoogte blijven van de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het project, in
staat zijn prioriteiten te stellen, respecteren van leveringstermijnen en samen kunnen werken met andere
personen. De volgende beschrijvingen kunnen belangrijk zijn voor jou in verschillende situaties:

Je bent een loyale en geduldige persoon die duidelijke richtlijnen wil om mee te werken. Normaal gesproken
denk je na voordat je aan de slag gaat. Je werkt meestal op een methodische manier en het opstellen van
procedures gaat je goed af. Soms kun je te veel tijd besteden aan het plannen.

Je bent vrijgevig met je tijd en je springt bij als iemand hulp nodig heeft. Daarom is het mogelijk dat het je
moeite kost je concentratie te behouden, en dat kan nadelige gevolgen hebben voor je eigen werk. Het kan
je moeite kosten je vast te houden aan de vastgelegde termijnen en de tijd in te schatten die nodig is om een
taak uit te voeren.

Je geeft er de voorkeur aan tijd te besteden aan een goede planning van je werk in plaats van je op je taak te
storten. Wanneer je meerdere taken tegelijkertijd hebt lopen, kan het nuttig zijn je collega’s te raadplegen om
de prioriteiten te bepalen.
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Zo neem je beslissingen
Het nemen van beslissingen bestaat uit het maken van een logische keuze tussen beschikbare
alternatieven. Om een juiste beslissing te kunnen nemen moeten het positieve en het negatieve
van elk alternatief tegen elkaar worden afgewogen. Ook moeten we in staat zijn de gevolgen
van ieder alternatief te overzien en bepalen welke keuze de juiste is in elke situatie. Je gedragsstijl geeft je
toegang tot verschillende methodes om beslissingen te nemen. Afhankelijk van de manier waarop je een
bepaalde situatie waarneemt, kan je manier van beslissen op de volgende manier worden beschreven:

Je neemt beslissingen op een gebalanceerde en reflectieve manier. Je besteedt tijd aan het overwegen van
de mogelijkheden. Je hebt de neiging snelle veranderingen te vermijden, en dat wordt ook weerspiegeld
wanneer je beslissingen neemt. Je neemt bijna nooit het initiatief bij activiteiten, en daarom kost het je
moeite je beslissingen uit te voeren en je hebt meestal hulp nodig dit proces op een efficiënte manier uit te
voeren.

Je vindt het belangrijk wat anderen van je vinden. Dit wordt weerspiegeld in de manier waarop je
beslissingen neemt. Daarom kun je soms de neiging hebben moeilijke beslissingen te vermijden als je denkt
dat ze niet geaccepteerd zullen worden of nadelig kunnen zijn voor anderen.

Bij het nemen van beslissingen geef je er de voorkeur aan je te baseren op objectieve gegevens. Je kunt veel
tijd investeren in het verzamelen van voldoende informatie waarmee je een onderwerp kunt analyseren
vanuit verschillende perspectieven en het mogelijke resultaat van een beslissing kunt evalueren. Je bent in
staat om te luisteren naar verschillende standpunten, en daarom zijn je beslissingen meestal goed overdacht
en weloverwogen.

Waarde voor de organisatie
Alle gedragsstijlen beschikken over waardevolle eigenschappen voor het bedrijf waarvoor ze werken.
Hieronder beschrijven we enkele van je natuurlijke sterke punten.

Je kunt buiten de gegeven kaders denken.

Je vindt vaak constructieve oplossingen voor
problemen.

Je laat je horen wanneer je denkt dat iets
verkeerd is.

Je kunt ongemakkelijke standpunten
presenteren.

Je neemt de tijd die nodig is om tot een
gefundeerde beslissing te komen.

Je luistert graag naar uiteenlopende visies
voordat je tot een beslissing komt.

Je baseert je inschattingen op degelijk
feitenmateriaal.

Je bent niet degene die overdreven
optimistische ramingen maakt.

Je bent graag bereid je diensten aan te
bieden als iemand je hulp nodig heeft.

Je bent gul met je tijd.

Je bent een goede luisteraar.

Je vindt het prettig warme en vriendelijke
verstandhoudingen op te bouwen met de
mensen om je heen.

Je zorgt ervoor dat anderen zich op hun
gemak voelen in je gezelschap.

Je hebt een natuurlijke charme in contacten
met anderen.

Je draagt bij aan een open interactie op het
werk.

Je bent graag bereid een handje te helpen
als je kunt.
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Zo communiceer je met anderen in je basisgedrag
Elke gedragsstijl communiceert op een andere manier met de omgeving. We kunnen zeggen
dat het gaat om typische vormen van gedrag om een bericht over te brengen aan de omgeving.
Hieronder zetten we een aantal mogelijke beschrijvingen uiteen van jouw manier van
communiceren met anderen.

Soms praat je meer dan dat je luistert.

Je bent niet iemand die zijn/haar mond houdt
over wat hij/zij denkt.

Je betrekt je omgeving vaak bij het
gezamenlijk vinden van een oplossing.

Je geeft er de voorkeur aan te vertrouwen op
objectieve informatie en je te verzekeren van
een realistisch niveau.

Je bent graag bereid een handje te helpen als
iemand dat nodig heeft.

Je bent een goede luisteraar.

Je hebt een succesvolle en charmante manier
om mensen op hun gemak te stellen.

Je kunt gemakkelijk met andere mensen
overweg, ook al ken je ze niet.

Gevolgen van je manier van communiceren in je

basisgedrag
Een ieder heeft een eigen gedragsstijl en kan jouw manier van communiceren op een andere manier
ontvangen dan je verwacht. Je zou het volgende kunnen overwegen als gevolg van jouw manier van
communiceren.

Soms kunnen anderen denken dat je meer
belooft dan dat je kunt volbrengen.

Anderen kunnen het gevoel hebben dat je
voor ze spreekt zonder dat ze je om hulp
hebben gevraagd.

Iedereen is anders. Denk soms eens na wie
zich betrokken wil voelen en wie niet.

Onthoud dat niet iedereen de dingen op
dezelfde manier begrijpt als jij.

Houd in gedachten dat anderen misbruik
kunnen maken van je behulpzame instelling.

Mogelijk moet je wat langer nadenken over
wat je taken precies zijn.

Houd in gedachten dat niet iedereen je
aardig hoeft te vinden.

Mogelijk zou je wat zorgvuldiger met je tijd
moeten omgaan.
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Misschien heeft je baas dit nodig
Elke gedragsstijl heeft een andere richtlijn nodig om het werk op een goede manier uit te voeren
en tevreden te zijn met de verrichte taken. Op basis van je basisgedrag zijn dit een aantal
adviezen voor je werkgever waarvan jullie beiden kunnen profiteren in jullie relatie.

Je vindingrijkheid waarderen, al bekent dit
dat je soms de bestaande grenzen moet
overschrijden.

Je grootspraak waarderen om verschillende
oplossingen voor verschillende problemen
uit te proberen.

Onthouden dat je iemand bent die de voor-
en nadelen overweegt voor het nemen van
een beslissing.

Begrijpen dat je realistische perceptie een
bepaalde waarde kan hebben in vele
besluitvormingsprocessen.

Realiseren dat je soms te veel taken op je
neemt en daardoor hulp nodig hebt om
prioriteiten te stellen.

Weten dat je iemand bent die graag iemand
helpt die om hulp vraagt, en daardoor
ondersteuning nodig hebt en dat je soms ook
nee kunt zeggen.

Bewust zijn dat je lof en waardering nodig
hebt voor je bijdragen aan het bedrijf.

Weten dat je met je open en
communicatieve wijze soms de focus op je
eigenlijke taken kunt verliezen wanneer er
mogelijkheden zijn voor interactie met
anderen.

Zo gebruik je je natuurlijke sterkte punten beter
Hieronder vind je een aantal voorstellen om te profiteren van de natuurlijke bekwaamheid om samen te
werken met anderen en je taken efficiënter uit te voeren.

Je kunt anderen nodig hebben die:
limieten durven te overschrijden en meer risico te nemen.

je stimuleren nieuwe wegen in te slaan.

taken verdelen en delegeren.

er zich van verzekeren dat je omgeving je niet te veel afleidt.

je helpen je meningen duidelijker te uiten.

in controle blijven zonder de interactie te verstoren.

je benaderingen in een breder perspectief kunnen plaatsen.

bereid zijn nieuwe wegen in te slaan om de resultaten te verbeteren.

Dit kun je nodig hebben:
leren de voor- en nadelen te overwegen.

meer op je instincten te vertrouwen in geval van twijfel.

je concentratie erbij houden en het doel niet uit het oog verliezen.

begrijpen dat niet iedereen je vriend kan zijn.

je richten op je eigen verantwoordelijkheden in plaats van altijd anderen tot dienst zijn.

duidelijker aangeven van de termijn van taken.

je mening soms voor je houden totdat er een gezamenlijk idee is geopperd.

begrijpen dat niet iedereen wil dat je voor ze spreekt.
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Dingen die je toewijding versterken
Wat belangrijk is voor één gedragsstijl is vaak voor een ander geheel onbelangrijk. Het zijn de
interne en externe invloedsfactoren die onze participatie stimuleren. Hieronder worden enkele
voorwaarden uiteengezet om je betrokken te voelen.

de mogelijkheid hebben nieuwe dingen uit te
vinden in een vrije omgeving.

de kans hebben je geluk te testen en risico’s te
lopen in verschillende omstandigheden.

opgenomen worden in het geheel en worden
geraadpleegd door anderen.

toegang hebben tot objectieve informatie
voordat je handelt.

waardering voor je behulpzaamheid.

vrienden en collega's een luisterend oor te
bieden.

waardering van anderen.

contact met nieuwe mensen.

Gedrag van anderen dat je kan storen
Met bepaalde personen werk je gemakkelijk samen, maar bepaalde aspecten van anderen kunnen je storen.
Denk na over de voorbeelden waarvan je denkt dat ze van toepassing zijn op jou:

Wanneer iemand onredelijke doelen opstelt zonder uitleg die te bereiken.

Wanneer iemand zich in een project stort zonder eerst de risico’s te analyseren.

Wanneer iemand je bewust buitensluit van de groep.

Wanneer iemand misbruik maakt van je onbevangenheid in zijn/haar eigen voordeel.

Wanneer iemand altijd zijn/haar ideeën en gevoelens verdedigt.

Wanneer iemand geen rekening houdt met de gevoelens van anderen.

Wanneer iemand zijn/haar meningen niet durft te verdedigen.

Wanneer iemand niet in staat is de waarde van nieuwe werkwijzen te waarderen.

Jouw gedrag dat anderen stoort
Er zijn ook aspecten van jou die irritatie bij anderen kan opwekken. Bedenk situaties waarin en personen
waarop deze beschrijvingen van toepassing zouden kunnen zijn in jouw geval:

Wanneer je te traditioneel bent en je liever voorkomt dan geneest.

Wanneer je de risico’s analyseert, wanneer dat niet altijd nodig is.

Wanneer je anderen lastig valt tijdens hun werk en je ervan overtuigd bent dat het werk zonder jou
maar saai is.

Wanneer je van de ene plek naar de andere plek op de werkvloer loopt en socialiseert met anderen die
je niet eens kent, of ze lastig valt.

Wanneer je je mening niet uitspreekt omdat je denkt dat er een conflict kan ontstaan.

Wanneer het je moeite kost nee te zeggen, ook al is het duidelijk dat dat is wat je werkelijk wilt.

Wanneer je verbeten tegen elke prijs je wil oplegt.

Wanneer je veranderingen opdringt zonder de voordelen uit te leggen.
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Aangepast gedrag
Deze sectie van het rapport beschrijft je aangepaste gedrag. Deze beschrijving houdt rekening met de
situatie waaraan je dacht toen je de analyse uitvoerde. Naar gelang de situatie kunnen we de behoefte
voelen bepaalde veranderingen aan te brengen om onze doelen te bereiken. Dit kan er bij gelegenheid toe
leiden dat we bepaalde aspecten van ons basisgedrag moeten onderdrukken of benadrukken om sommige
situaties beter te hanteren. Deze aanpassing vergt een bepaalde dosis mentale energie, wat ervoor kan
zorgen dat we ons gespannen voelen. Door bewuste keuzes kunnen we ons echter gedrag “eigen maken”
dat uiteindelijk deel kan gaan uitmaken van ons basisgedrag.

In je aangepaste gedrag is succes behalen belangrijk voor jou, ook al wordt dit van buitenaf niet gewaardeerd.
Je kunt je gespannen voelen en je motivatie verliezen als je niet je persoonlijke doelen bereikt. Je richt je op
de efficiëntie en productiviteit, en vaak vind je dat de praktische aspecten belangrijker zijn dat de sociale
kwesties. In het algemeen baseer je je manier van handelen op rationele overwegingen dan op emotionele
reacties.

Je streeft ernaar controle te houden, waardoor je geen informatie over jezelf of gedachten onthult als dit niet
absoluut nodig is. In je omgang met anderen kun heb je liever dat de anderen initiatief nemen dan dat je zelf
iets moet bijdragen. Je bent behoedzaam en argwanend bij het benaderen van andere personen, en het
opbouwen van relatie is geen prioriteit voor je. Goed gedefinieerde regels en procedures geven je een
gevoel van zekerheid, en je twijfelt zelden aan de ontvangen instructies.

Het kan zijn dat je de neiging hebt eerder problemen en moeilijkheden te zien dan oplossingen en kansen.
Ondanks dat je een behoorlijk formele stijl toont bij het nemen van beslissingen en je je richt op de praktische
details en voorwaarden, betekent dit niet dat je ongevoelig bent voor de behoeften van anderen. Dit is een
element dat je meeweegt bij het nemen van beslissingen. Er kunnen zich echter problemen voordoen bij de
uitvoering van een beslissing, in het bijzonder wanneer je je in een situatie bevindt waarin je anderen van je
mening moet overtuigen.
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Zo pas je je aan
Aanpassing is het wijzigen van je gedrag om deze af te stemmen op de behoeften die je waarneemt in je
omgeving, dit kunnen personen, gebeurtenissen, omstandigheden en situatiegerelateerde eisen zijn.
Volgens je antwoorden in de analyse zijn dit enige voorbeelden van hoe jij denkt je te moeten aanpassen. De
tabel hieronder legt in het algemeen uit wat er gebeurt als een factor afneemt of toeneemt.

Afnemend Toenemend

Bescheidener en toegeeflijker Onafhankelijker en zelfmotiverender

Structureler en georganiseerder Zekerder van jezelf en sympathieker

Onafhankelijker en sneller werken Stabieler en meer volhardend

Zelfstandiger en onafhankelijker Meer georiënteerd op feiten en details

Zo probeer je beter om te gaan met je omgeving:

logische argumenten te gebruiken wanneer je
anderen wilt beïnvloeden.

vaak specialistische kennis op je w terrein te
hebben.

inzicht te hebben in complexe systemen.

niets aan het toeval over te laten wanneer je
met een taak bezig bent.

je eigen ideeën en gedachten naar voren te
brengen.

wilskracht te gebruiken om tegenslagen te
overwinnen.

je gestimuleerd te voelen door de kans om te
winnen.

anderen aan te sporen met je competitieve
instelling.

oplossingen te vinden voor problemen die
door de meeste mensen worden
geaccepteerd.

een sfeer van saamhorigheid en
eensgezindheid in de werkgroep te creëren.

conflicten liever zonder harde woorden te
willen oplossen.

vriendschappelijke verstandhoudingen te

feiten tegen elkaar af te wegen voordat je een
beslissing neemt.

je emoties niet de overhand te laten krijgen bij
het nemen van beslissingen.

mogelijke consequenties tegen elkaar af te
wegen voordat je handelt.

te luisteren naar de mening van anderen over
een bepaalde kwestie.
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Zo benader je moeilijkheden en uitdagingen
Het percentage voor Dominantie (het rode puzzelstukje) bepaalt de manier waarop de verschillende
gedragsstijlen zich uiten ten opzichte van moeilijkheden en uitdagingen. Personen die veel rood hebben in
hun gedragsstijl zijn dapper, vrijmoedig en energiek. Zij lopen niet weg voor problemen en tonen vaak
inzicht om uitdagingen te overwinnen. In relatie met anderen zijn zij openhartig en direct. Geduld is niet
een van hun sterkste punten en ze hebben de neiging snel kwaad te worden. Personen met weinig rood in
hun gedragsstijl zijn voorzichtig en geduldig, en geven er de voorkeur aan consensus te bereiken dan zelf
beslissingen te nemen. Ze vertrouwen meer op anderen bij het oplossen van problemen en hebben de
neiging op de achtergrond te blijven. De beschrijvingen die hierna worden gegeven verwijzen overwegend
naar je waarschijnlijke gedrag in een werksituatie.

Basisgedrag:
Je kunt veel tijd investeren in het verzamelen van
informatie waarmee je een onderwerp kunt
analyseren vanuit verschillende perspectieven en het
mogelijke resultaat van een beslissing kunt evalueren
op basis van gegevens uit het verleden. Soms kun je
kritisch zijn met mensen in je omgeving die je
beschouwt als minder objectief en realistisch dan jij.

Aangepast gedrag:
Je bent meestal in staat je mening te
beargumenteren en in communicatie met anderen
probeer je de controle te houden over het gesprek.
Onthoud echter dat het niet altijd gaat om het
winnen, maar om het vinden van de beste oplossing.

Je bent meestal een behoedzame persoon, die niet
graag onnodige risico’s neemt. Voordat je een
belangrijke beslissingen neemt, weeg je de voor- en
nadelen af. Daarom zijn je beslissingen meestal
overdacht en weloverwogen. Een van de nadelen kan
zijn dat je kansen laat liggen om dat je te lang wacht
met het nemen van een beslissing.

Wanneer je hebt besloten voor een manier van
handelen, geef je er de voorkeur aan dit op jouw
manier te doen. Je bent geneigd anderen te vertellen
wat ze moeten doen in plaats van ze uit te nodigen
tot meewerken. In sommige gevallen kan dit een
goede manier zijn, maar het heeft als nadeel dat
anderen je kunnen beschouwen als een ongevoelige
persoon met wie moeilijk om te gaan is.

Je bent een persoon die het nemen van een
beslissing zelden licht opneemt. Voordat je een taak
begint, wil je over tijd beschikken om er over na te
denken en de te volgen procedure te plannen. Het
resultaat is meestal goed geleverd werk, maar met
het nadeel dat het te veel tijd in beslag neemt.

Afwijzing zorgt ervoor dat je je concentratie verliest
bij het bereiken van je doelen. Je bent bereid je
meningen te beargumenteren. Wilskracht kan een
hulpmiddel zijn binnen een werkgroep, vooral
wanneer er twijfels ontstaan over de te volgen weg.
Onthoud echter dat als je je te veel richt op je eigen
gedachten en ideeën, je als autoritair beschouwd kan
worden door de anderen.
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Zo breng je gedachten en ideeën op je omgeving over
Het percentage voor Invloed (het gele puzzelstukje) bepaalt de manier waarop de verschillende
gedragsstijlen gedachten en ideeën overbrengen op de omgeving. Personen die veel geel hebben in hun
gedragsstijl zijn sociaal en extravert. Zij denken vaak het beste van anderen en leggen gemakkelijk en
moeiteloos relaties, zelfs met onbekenden. Zij zijn uiterst spraakzaam en hebben de bekwaamheid om
anderen van hun standpunt te overtuigen door een vriendschappelijke overreding. Zij hebben een positieve
beoordeling nodig om het beste van zichzelf te geven en het kan zijn dat ze niet goed reageren op kritiek.
Personen met weinig geel in hun gedragsstijl zijn meestal kritisch en hebben weinig vertrouwen, en denken
niet snel dat de dingen zich vanzelf oplossen. Zij geven er vaak de voorkeur aan zich te richten op hun taken
zonder met anderen te overleggen. De beschrijvingen die hierna worden gegeven verwijzen overwegend
naar je waarschijnlijke gedrag in een werksituatie.

Basisgedrag:
Je hecht waarde aan een positief en ontspannen
samenzijn. Het is ook belangrijk voor je dat er ruimte
is voor gevoel voor humor en om grappen te maken.
Collega’s met een houding die meer gericht is op
resultaten en prestaties kunnen denken dat je de
dingen niet serieus neemt.

Aangepast gedrag:
Het is natuurlijk voor je je gedachten en ideeën voor
jezelf te houden. Je kunt eindeloos nadenken over
een kwestie voordat je een positie inneemt en je
bent zelden iemand die anderen van je mening
probeert te overtuigen.

Je vindt het gemakkelijk relaties aan te gaan met
andere personen en je beschikt meestal over een
breed netwerk van contacten. Je hebt een
vriendelijke en positieve houding naar je collega’s en
je helpt graag als dat binnen je mogelijkheden ligt.
Soms ben je te vrijgevig met je tijd, en dit kan nadelig
zijn voor zowel je eigen werk als dat van anderen.

Voordat je je weg bepaalt vindt je het belangrijk tijd
te nemen voor overdenking. Je bekijkt problemen
graag vanuit verschillende standpunten. Dit kan je
vaak helpen achteraf te begrijpen dat de
verschillende meningen in de werkgroep niet zo
verschillend zijn als ze op het eerste gezicht lijken.

Je voelt je op je gemak in het gezelschap van andere
personen, en je bent in staat goede relaties aan te
gaan en te onderhouden. De mening die anderen
over jou hebben motiveert je in grote mate en je
probeert een goede indruk te maken, vooral op de
mensen om je heen. Soms kun je bezig zijn met de
mensen in je directe omgeving en kun je mensen die
verder weg staan afwijzen.

Je bent niet iemand die veel van zich laat horen. Je
richt je liever op je taken en je probeert te
voorkomen dat je wordt afgeleid of onderbroken door
onbelangrijke vragen.
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Zo reageer je op het tempo van je omgeving
Het percentage voor Stabiliteit (het groene puzzelstukje) bepaalt de relatie van de verschillende
gedragsstijlen met het tempo van de omgeving. Personen met veel groen in hun gedragsstijl zijn rustig en
geduldig, en laten niet vaak zien wat zij denken en voelen. Zij hechten waarde aan harmonie en stabiliteit in
hun leven. Daarom kan het ze moeite kosten zich aan te passen aan onverwachte of plotselinge
veranderingen. Zij zijn meestal trouwe collega’s en altijd bereid de aan hen toegewezen taken af te maken.
Personen met weinig groen in hun gedragsstijl zijn vaak dynamisch en actief. Zij voelen zich op hun gemak
in een drukke omgeving en hebben weinig doorzettingsvermogen, waardoor zij het moeilijk kunnen vinden
taken af te maken. De beschrijvingen die hierna worden gegeven verwijzen overwegend naar je
waarschijnlijke gedrag in een werksituatie.

Basisgedrag:
Een van je sterke punten is je vastberadenheid. Je
beschikt over het geduld en de discipline die nodig
zijn om de taak uit te voeren die je jezelf hebt
opgelegd. Je kunt het echter moeilijk vinden je aan
te passen aan onverwachte en onvoorziene
moeilijkheden.

Aangepast gedrag:
Je bent meestal iemand die samenhang levert aan
een werkgroep. Je vermogen te luisteren naar
verschillende opvattingen zorgt ervoor dat je vaak
goede argumenten vindt die de verdeling en
onenigheid overwinnen. Soms kunnen vrije
discussies echter bijdragen leveren die kunnen
helpen vooruit te komen.

Ondanks dat je bezig bent met de uitvoering van je
taken, besteedt je vaak tijd aan het luisteren naar
anderen. Daarom ben je meestal een persoon die
anderen raadplegen en advies vragen om bepaalde,
voornamelijk persoonlijke, kwesties op te lossen. Kijk
uit dat je je werkelijke verplichtingen niet vergeet.

Je hecht waarde aan vriendschappelijke relaties met
anderen, zowel op het werk als in je privéleven.
Misschien ben je niet iemand die spontaan contact
maakt me onbekenden. Maar als iemand eenmaal
een eerste stap heeft gedaan, stel je je open op en
ben je bereid de volgende stap te doen.

Je hecht waarde aan goede relaties, vooral met de
mensen in je directe omgeving. Dit geldt voor je
werk en je privéleven. Je helpt meestal als iemand
daar om vraagt. Vaak reken je niet eens op een
tegenprestatie. Vergeet niet dat je beschikbaarheid
tijd kost en dat je moeilijk kan worden om je eigen
taken te voltooien.

Als je omgeving chaotisch is, kun je vaak de kalmte
bewaren. Soms kun je er echter de behoefte aan
hebben het tempo iets op te voeren en je stem iets
te verheffen om een kans niet te laten schieten.
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Zo reageer je op de regels en routine van de omgeving
Het percentage voor Conformiteit (het blauwe puzzelstukje) bepaalt de relatie van de verschillende
gedragsstijlen met de bestaande regels en voorschriften van de omgeving. Personen met veel blauw in hun
gedragsstijl hebben veel behoefte aan controle en veiligheid. Daarom willen zij weten wat hun
verantwoordelijkheden zijn en houden zich nauwgezet aan de vastgestelde limieten. Zij zijn
gedisciplineerde personen met veel aandacht voor detail. Zij streven naar hoge kwaliteit in hun
aangenomen taken en het kost hen moeite werk in te leveren dat niet voldoet aan hun hoge eisen. Dit kan
ervoor zorgen dat ze moeite hebben het werk op tijd in te leveren. Een persoon met weinig blauw in de
gedragsstijl heeft er geen problemen mee verantwoordelijkheid op zich te nemen en risico’s aan te gaan.
Vaak wordt de indruk gewekt dat hij/zij opstandig is en de regels meer als richtlijnen beschouwt. De
beschrijvingen die hierna worden gegeven verwijzen overwegend naar je waarschijnlijke gedrag in een
werksituatie.

Basisgedrag:
Je hebt meestal een duidelijk en precies idee over de
dingen. Als er eenmaal een beslissing is genomen
streef je ernaar deze uit te voeren, ook al moet je
daarvoor de beperkingen en regels ombuigen. Je laat
je meestal niet beïnvloeden door de mening van
anderen. Soms kan je houding ervoor zorgen dat je
de nuances mist, en je de wereld op een extreme
manier aanschouwt.

Aangepast gedrag:
Je geeft er de voorkeur aan de omstandigheden op
een rationele manier en zonder vooroordelen te
analyseren, zonder jezelf er emotioneel te veel mee
in te laten. Je gedisciplineerde en logische houding
zorgen ervoor dat precieze inschattingen van de
situaties doet voordat je conclusies trekt. Als er
eenmaal een beslissing is genomen, streef je ernaar
de overeenkomsten na te leven en de oplossing
volgens de afspraken toe te passen.

Je schrikt er niet voor terug de waarheid te zeggen
als er iets niet goed is. Om complexe problemen op
te lossen kunnen niet altijd de regels op de voet
gevolgd worden. Soms voel je je teleurgesteld als de
groep als geheel je niet de steun geeft die je dacht te
hebben.

Als je een taak begint, vind je het prettig tijd te
besteden aan het overdenken hoe je het werk
organiseert en zo de risico’s tot een minimum te
beperken. Je structurele mentaliteit geeft je gevoel
voor precisie en een goed begrip van het
functioneren van complexe systemen. Soms raak je
geïrriteerd door mensen die eerst handelen en dan
pas nadenken.

Je bent iemand met een dynamische denkwijze, die
in vele gevallen in staat is buiten de lijnen te denken.
Je hebt het vermogen ietwat onconventionele
oplossingen te vinden voor problemen en
moeilijkheden. In sommige gevallen vertrouw je
misschien te veel op je eigen ideeën en vergeet je
de risico’s te evalueren.

Je nauwkeurigheid en precisie zijn een paar van je
kenmerkende karaktereigenschappen. Je hebt er een
hekel aan fouten te maken, en daarom controleer je
je werk nauwkeurig. Je hebt tijd nodig voor het
plannen en uitvoeren van je werk op een manier
waarop jij je tevreden voelt. Je wilt er ook zeker van
zijn dat je werk voldoet aan de verwachtingen die je
omgeving heeft geschept in jou.
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Zo communiceer je met anderen in je

aangepaste gedrag
Elke gedragsstijl communiceert op een andere manier met hun omgeving. We
kunnen zeggen dat het gaat om typische vormen van gedrag om een bericht effectief over te brengen aan
de omgeving. Hieronder zetten we een aantal mogelijke beschrijvingen uiteen van jouw manier van
communiceren met anderen in je aangepaste gedrag.

In jouw aangepaste communicatie probeer je het volgende:

je redeneringen baseren op feiten, cijfers en
samenhangende argumenten.

op methodische wijze werken en niets aan het
toeval overlaten.

vastberadenheid tonen en je mening
verdedigen.

anderen stimuleren met verschillende
competitieve elementen.

luisteren en om de mening van anderen
vragen.

conflicten en hoogoplopende discussies
vermijden.

belang hechten aan logische argumenten.

benaderingen en ideeën van anderen
overwegen voordat je je uitspreekt.

Gevolgen van je manier van communiceren in je

aangepaste gedrag
Soms wordt jouw manier van communiceren anders ontvangen dan je had verwacht. Je zou het volgende
kunnen overwegen als gevolg van jouw manier van communiceren.

Mogelijke gevolgen van jouw communicatie in je aangepaste gedrag:

Mogelijk moet je onthouden dat je soms
beslissingen moet nemen op basis van
beperkte gegevens.

Onthoud dat niet alle taken op dezelfde
manier hoeven te worden voorbereid om tot
goede resultaten te komen.

Onthoud dat mensen die het gevoel hebben
dat er over ze heen wordt gewalst, je
vijanden kunnen worden.

Houd in gedachten dat niet alles draait om
winnen.

Denk eraan dat verschillende gezichtspunten
kunnen bijdragen aan het vinden van een
betere oplossing voor een probleem.

Soms moet je pal durven staan voor je eigen
standpunten.

Anderen kunnen zich ongemakkelijk voelen
bij jouw rationele houding.

Anderen kunnen je zien als een onduidelijke
persoon en handelen voordat je je zegje hebt
kunnen doen.
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Zo verhoog je efficiëntie in je aangepaste

gedrag
In je aangepaste gedrag kun je je vermogen om samen te werken met anderen
ontwikkelen en je functies op een efficiëntere manier uitvoeren. Hieronder stellen we je een aantal
aspecten voor waarmee je rekening zou kunnen houden.

Als aanvulling op je aangepaste gedrag kun je andere personen nodig hebben die:

in staat zijn je meningen in een breder
perspectief te plaatsen.

bereid zijn nieuwe wegen in te slaan om de
resultaten te verbeteren.

limieten durven te overschrijden en meer
risico te nemen.

je stimuleren nieuwe wegen in te slaan.

je helpen je mening duidelijker uit te spreken.

eigen initiatieven kunnen nemen zonder de
interactie te verstoren.

de taken verdelen en delegeren.

er zich van verzekeren dat je omgeving je niet
te veel afleidt.

Het kan voorkomen dat je in je aangepaste gedrag rekening moet houden met:

je mening soms voor je houden totdat er een
gezamenlijk idee is geopperd.

niet iedereen wil dat je altijd voor ze spreekt.

leren de voor- en nadelen te overwegen.

meer op je intuïtie vertrouwen in geval van
twijfel.

je richten op je eigen verantwoordelijkheden
in plaats van altijd anderen tot dienst zijn.

je bewust zijn van de termijnen van de taken.

je concentratie erbij houden en het doel niet
uit het oog verliezen.

niet iedereen kan je vriend zijn.
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Sterke punten van je aangepaste gedrag
Alle gedragsstijlen beschikken over waardevolle eigenschappen voor het bedrijf
waarvoor ze werken. Hieronder zetten we een aantal mogelijke bijdragen op een rij
van jouw aangepaste gedrag.

Je hebt vaak veel kennis over je vak.

Je gebruikt logisch denken om onnodige
risico's te vermijden.

Je denkt systematisch en wilt tijd om een
taak te plannen voordat je de taak aanpakt.

Je hebt vaak een goed inzicht in complexe
systemen.

Je weet wat je wilt en twijfelt zelden aan
jezelf.

Je kunt je focus op de taak behouden zelfs
als het een hele strijd is.

Je wilt graag winnen.

Je wordt aangemoedigd door zware
uitdagingen.

Je bent gevoelig en luistert naar ieders
mening over een kwestie.

Je bent vaak degene die de onenigheid in de
werkgroep verzacht.

Je houdt van zakelijke en rustige discussies.

Je hebt een vriendelijke houding.

Je laat emoties buiten je beslissingen.

Je houding ten opzichte van diverse kwesties
is gebaseerd op een rationele beoordeling.

Je luistert naar uiteenlopende visies voordat
je tot een beslissing komt.

Je hebt het vermogen om tegenstellingen te
overbruggen.

Wat betekent het verschil tussen het basisgedrag en het

aangepaste gedrag?
Het verschil tussen het basisgedrag en het aangepaste gedrag geeft de veranderingen aan die je denkt nodig
te hebben om in een bepaalde situatie te passen, bijvoorbeeld op het werk. Heb je je wel eens afgevraagd
waarom je deze aanpassingen doet?

In welke situaties vind je dat je je op deze manier aanpast?

 

 

1.

Met welke personen pas je je op deze manier aan?

 

 

2.

Zijn er bepaalde taken waarbij je je op deze manier aanpast?

 

 

3.

Wat denk je dat de motieven zijn voor deze aanpassingen?

 

4.
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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, krijg je een beeld van je speelveld of het gebied dat je
gedragsprofiel beslaat. {0}{1}

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, kun je zien hoe je je gedrag aanpast (de grijze
pijlen).

Om je positie met die van anderen te kunnen vergelijken, kan het speelveld worden gereduceerd tot één punt,
het zwaartepunt (of gemiddelde invloed van de vier kleuren). De zwarte pijl gaat van het basisgedrag naar het
aangepaste gedrag. De schaal is 1:1

1: ID: 350829
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Gedragstendens van je gedragsstijl
De tegenstellingen van de 4 DISC-factoren geven ons een beter idee van de meest
opvallende gedragstendensen van een profiel. In totaal hebben we 12 combinaties, één
combinatie voor elk mogelijk paar factoren. Bijvoorbeeld: bij een persoon die meer rood dan
geel toont, kunnen we concluderen dat het gaat om een individu dat gericht is op prestaties, en niet veel waarde
hecht aan communicatie of sociale interactie. Als we de kleuren dan omwisselen, met meer geel dan rood, kunnen
we verwachten dat het gaat om een persoon met invloed, extrovert en sociaal, die graag meedoet en op een
vriendschappelijke wijze invloed uitoefent op anderen. Op dezelfde manier kan rood worden vergeleken met
groen, rood met blauw, enz. Hoe groter het verschil tussen de twee factoren, hoe uitgesprokener de betreffende
gedragstendens.
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Prestatiegerichtheid / Invloed
De eigenschap Prestatiegerichtheid (D > I) beschrijft
de intensiteit van het vermogen resultaten te
bereiken door een dynamische en directe houding.
Een hoge waarde binnen deze eigenschap geeft aan
dat de persoon meer prioriteit verleent aan de te
volbrengen taak dan aan relaties. Deze individuen zijn
bereid moeilijke beslissingen te nemen en zich ervan
te verzekeren dat deze daarna in de praktijk worden
gebracht. Een lage waarde impliceert een
verzwakking van deze houding, en plaatst de sociale
interactie op het eerste plan.

De eigenschap Invloed (I > D) weerspiegelt de relatie
tussen een open en extrovert gedrag en een
gereduceerd eerlijkheidsniveau. Het beschrijft
personen die ernaar streven betrokken te zijn bij en
invloed uit te oefenen op anderen zonder daarbij een
koppige houding aan te nemen. Een hoge waarde in
deze eigenschap weerspiegelt een persoon die
duidelijk meer neigt naar sociale interactie dan naar
routineuze dagelijkse taken. Een lage waarde
weerspiegelt personen die bereid zijn moeilijk
beslissingen te nemen, deze te verdedigen en zich te
concentreren op resultaten.

Basisgedrag (B)

Interactie en kunnen communiceren met andere personen is belangrijk voor je. Je zoekt mogelijkheden voor
sociale interactie waarin je invloed kunt uitoefenen op anderen. Je wekt een zelfverzekerde indruk, maar je
stelt je zelden agressief op in je pogingen anderen te overtuigen van je gedachten en ideeën. Je sociale
interesse kan ervoor zorgen dat je het soms moeilijk vindt je te concentreren op je specifieke taken, vooral als
deze routineus en monotoon zijn.

Aangepast gedrag (A)

In je aangepaste gedrag merk je dat je je, meer dan voor jou gebruikelijk is, moet richten op de resultaten en
de prestaties. De personen in je omgeving vinden je veeleisender en proactiever. Je merkt dat je directer en
duidelijker moet zijn in je manier van communiceren met anderen, en soms ook je menig stelliger moet
verdedigen. Je vindt dat je op dit moment minder belang moet hechten aan persoonlijke kwesties. Je moet
een objectievere houding aannemen in plaats van dat je gevoelens je beslissingen bepalen. Je moet in staat
zijn snel beslissingen te nemen zonder je te laten afleiden.
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Principiële houding / Opmerkzaamheid
De eigenschap Principiële houding (S > C) beschrijft
de intensiteit bij het aanhouden van gedefinieerde en
voorspelbare patronen, en het steunen van routines
en bestaande processen, om te voldoen aan de
behoefte zich op een correcte manier te gedragen en
te kunnen beschikken over de juiste informatie en tijd
voor een uitgebreide voorbereiding. Personen met
een hoge waarde tonen een grote behoefte aan
ondersteuning door hun team of directe omgeving,
wat wijst op een stijl die belang hecht aan een
nauwkeurige planning. Een lage waarde weerspiegelt
de behoefte de regels te volgen, en richtlijnen en
regels te ontwikkelen.

De eigenschap Opmerkzaamheid (C > S) beschrijft de
bereidheid om binnen het kader van procedures,
systemen en bestaande regels te werken, om directe
problemen en uitdagingen aan te kunnen gaan. Het
meet de graad van bewustzijn van de persoon met
betrekking tot zijn/haar omgeving. Een hoge waarde
weerspiegelt een wens te werken in een omgeving
waar geen enkele fout gemaakt wordt, de taken op
de juiste manier worden uitgevoerd en waar er tijd is
voor een zeer nauwkeurige voorbereiding. Een lage
waarde suggereert een sterke nadruk op de stabiliteit
en ondersteuning van de procedures en toepasselijke
processen

Basisgedrag (B)

Je geeft er de voorkeur aan op je eigen tempo te werken en je houdt er niet van je gespannen te voelen. Het
is belangrijk voor je je te kunnen concentreren en het gevoel te hebben dat je over tijd beschikt om na te
denken hoe je een taak gaat aanpakken. Je werkt meestal op een rustige manier en je vindt het prettig om
bewezen methodes tot je beschikking te hebben om je aan vast te houden. Dit betekent dat het je soms
meer tijd kost dan anderen om een taak te voltooien.

Aangepast gedrag (A)

In je aangepaste gedrag merk je dat je meer belang moet hechten aan de regels en logische argumenten. Je
wilt kunnen beschikken over duidelijk gedefinieerde doelen en richtlijnen waaraan je je kunt vasthouden om
risico’s te voorkomen. Je bent nauwkeurig bij het je ervan verzekeren dat je geen enkele fout maakt, en je
bent geneigd die van anderen aan te wijzen.
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Zelfmotivatie / Volharding
De eigenschap Zelfmotivatie (D > S) combineert het
vermogen proactief en onafhankelijk te zijn met een
sterke behoefte problemen, uitdagingen en kansen
direct aan te pakken. Een hoge waarde suggereert
een persoon die op eigen kracht zijn/haar doelen
nastreeft, zonder behoefte aan instructies of
aanwijzingen. Een lage waarde beschrijft personen
die zich zelden laten motiveren en die liever
instructies ontvangen en tijd hebben om hun plannen
en middelen met zorg af te wegen voordat zij
beginnen.

De eigenschap Volharding (S > D) geeft het vermogen
aan op een methodische manier en met een
beheerst tempo te werken, in relatie met het
aangaan van uitdagingen en nieuwe situaties. Een
hoog niveau beschrijft het vermogen alternatieve
oplossingen af te wegen en te ondersteunen in
samenwerking met anderen, en het voltooien van al
begonnen projecten/taken. Een lage waarde geeft
een stijl aan die zich veel minder aanpast, versterkt
met een gevoel van urgentie en de eis tot directe
resultaten.

Basisgedrag (B)

Ondanks dat je weinig initiatief neemt, ben je wel een georganiseerde, methodische en degelijke persoon
bent als het gaat om het vervullen van je werkverplichtingen. Je bent in staat verschillende standpunten aan
te horen en vaak vind je goede argumenten voor beide partijen. Je stelt je meestal open op naar anderen en
je geeft er de voorkeur aan conflictieve situaties te vermijden. Je bent volhardend en efficiënt bij het
uitvoeren van werk dat anderen repetitief vinden. Wanneer je aan een taak begint, maak je hem helemaal af.

Aangepast gedrag (A)

In je aangepaste gedrag vind je dat je niet op anderen kunt vertrouwen om te beslissen wat er gedaan moet
worden. Nu is het belangrijk goede prestaties te leveren en resultaten te bereiken, iets wat je lastig vindt. Het
kan stressvol voor je zijn jezelf te moeten stimuleren en niet te beschikken over de mogelijkheid je collega’s
te kunnen raadplegen. Je merkt dat je meer verantwoordelijkheid moet nemen voor je acties, en
confrontaties moet oplossen om je doel te bereiken. Het opvoeren van de werkdruk kan onrust bij je
veroorzaken.
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Zelfverzekerdheid / Voorzichtigheid
De eigenschap Zelfverzekerdheid (I > C) combineert
het vermogen in vele situaties zekerheid uit te
stralen, ongeacht de sociale beperkingen, regels en
richtlijnen. Een hoge waarde in deze eigenschap kan
soms leiden tot overmatig zelfvertrouwen in eigen
capaciteiten, en improvisatie en spontaan gedrag, in
plaats van te plannen en zich voor te bereiden. Een
lage waarde geeft een meer voorzichtige en
nauwlettende houding weer, en een wilskracht te
handelen op basis van de feiten die samenhangen
met de situatie.

De eigenschap Voorzichtigheid (C > I) meet de
behoefte om binnen structuren, werkmethodes,
systemen en bestaande regels te werken, om door
middel van ontwikkeling en onderhoud van
persoonlijke relaties contact te maken met anderen.
Een hoge waarde geeft aan dat de persoon vertrouwt
op de logica, objectieve feiten en bestaande
procedures. Een lage waarde geeft aan dat het gaat
om een persoon die niet om regels en procedures
geeft, en de voorkeur geeft aan meer emotionele en
verbale interactie met zijn/haar omgeving.

Basisgedrag (B)

Dankzij je gedreven sociaal stijl, die een combinatie is van een interesse in de gedachten en emoties van
anderen en een ontspannen en praktische houding, communiceer je op een efficiënte en verantwoordelijke
manier. Je werkt goed in een open omgeving waarbinnen je kunt improviseren en op een spontane manier
kunt handelen. Het kan zijn dat je minder interesse toont voor de productiviteit en de efficiëntie, vooral als je
denkt dat deze activiteiten, die een formeler karakter hebben, in conflict komen met een positieve relatie
met anderen. Een nadeel van je communicatietalent is dat je graag in het middelpunt van de belangstelling
wilt staan. Je voornaamste beperking is dat je het moeilijk vindt afwijzing te accepteren.

Aangepast gedrag (A)

In je aangepaste gedrag merk je dat de regels en de structuur steeds belangrijker worden. Je neigt meestal
naar de bestaande procedures en je vermijdt het risico’s te nemen. Je gaat uit van een duidelijke definitie van
de doelen en daarna richt je je op de voorgenomentaak. Je omgeving kan je meer gereserveerd en kouder
vinden. Bij het nemen van beslissingen gebruik je niet je zelfvertrouwen die wordt geassocieerd met je
basisgedrag.
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Enthousiasme / Bedachtzaamheid
De eigenschap Enthousiasme (I > S) weerspiegelt de
intensiteit tussen een extroverte en expressieve stijl
en de energie die vereist wordt om dingen gedaan te
krijgen. Een hoge waarde beschrijft een zekere en
toegewijde persoon die waarschijnlijk interesse heeft
voor nieuwe concepten en ideeën. Het vitale karakter
van deze persoon draagt ook bij aan zijn/haar
interesse in anderen. Een lage waarde weerspiegelt
meer bedachtzame personen die voorzichtig zijn in
woord en daad, en die zich onophoudelijk inspannen
om hun doel te bereiken.

De eigenschap Bedachtzaamheid (S > I) geeft het
niveau aan van aandacht die het individu geeft aan
het kiezen van zijn/haar woorden of acties, om te
voldoen aan de behoefte op een expressieve manier
betrokken te zijn bij en interactie te hebben met
anderen. Dit gedrag geeft de bereidheid aan tijd te
besteden aan het nauwkeurig afwegen van de
plannen en acties voor deze ten uitvoer te brengen.
Een hoge waarde duidt op veel aandacht en
bedachtzaamheid voor de keuze van woorden en
acties. Een lage waarde weerspiegelt zekerheid en
overtuiging dat de meeste sociale interacties, of zelfs
alle, vanzelf kunnen gaan.

Basisgedrag (B)

Je neemt een rustige en ontspannen houding aan in haast alle situaties. Je hebt liever dat de dingen op
dezelfde wijze verder gaan, dan dat je het initiatief neemt om veranderingen aan te brengen. Je geeft er de
voorkeur aan de dingen te doen met bewezen werkwijzen en je kunt je verzetten tegen niet goed
overwogen veranderingen, vooral als je niet denkt dat ze geen verbetering betekenen. Je beschikt over het
vermogen problemen en moeilijkheden vanuit veel verschillende standpunten te bekijken, waardoor je
conflicten en confrontaties weet te vermijden.

Aangepast gedrag (A)

Je past deze eigenschap op geen enkele wijze aan.
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Onafhankelijkheid / Samenwerking
De eigenschap Onafhankelijkheid (D > C) geeft de
intensiteit aan van het vermogen onafhankelijk en
proactief te zijn bij het aanpakken van problemen,
uitdagingen en kansen zonder de controle te
verliezen of over grenzen van bewegingsruimte te
gaan. Een hoge waarde in deze eigenschap
suggereert een persoon die zich niet laat
tegenhouden door mogelijke beperkingen of door de
bestaande regels en procedures. Een lage waarde
suggereert een persoon die zich angstvalig
vastklampt aan het bestaande beleid en standaard
werkmethodes.

De eigenschap Samenwerking (C > D) beschrijft het
vermogen vast te houden aan structuren en
bestaande procedures/regels als leidraad voor het
werk, om te voldoen aan de behoefte alles snel te
doen, resultaten te boeken en hogerop te komen.
Personen met deze eigenschap geven er de voorkeur
aan conflicten te voorkomen en zij richten zich op het
vinden van oplossingen met behulp van anderen en
binnen de vastliggende beperkingen van de
aanwezige richtlijnen. Personen met een hoge
waarde tonen een sterke behoefte zich aan de
standaard regels en normen, het beleid en methodes
van de werkomgeving te houden om
verantwoordelijkheden te verdelen en persoonlijk
risico te vermijden. Een lage waarde geeft aan dat de
persoon veel bewegingsruimte nodig heeft, zonder
zich vast te hoeven houden aan of strikt te werken
binnen regels en richtlijnen.

In sommige gevallen kan een eigenschap eruit springen, ondanks dat de DISC-factoren niet meer dan 50% tonen. Dit komt door de
aanwezigheid van een aanzienlijk verschil tussen de twee tegengestelde factoren. In dit geval is het waarschijnlijk dat de betreffende
eigenschap niet door anderen als een opvallende kwaliteit van jouw persoon wordt beschouwd. Waarschijnlijk overschaduwen andere
eigenschappen de betreffende karaktertrek, als de factoren meer dan 50% beslaan.

Basisgedrag (B)

Onafhankelijkheid en openhartigheid zijn geen opvallende kwaliteiten van je. Je hebt graag mensen om je
heen aan wie je, indien nodig, om advies en ideeën kan vragen. Je werkt meestal samen met anderen om je
taken af te maken. Je respecteert de overeengekomen regels en voorschriften meestal en je wijkt er alleen
maar af in uitzonderlijke gevallen. Uitdagingen en competitie zijn zelden een stimulans voor je.

Aangepast gedrag (A)

In je aangepaste gedrag merk je dat de structuur en de regels een grotere plaats moeten innemen om je
doelen te kunnen bereiken. Je moet je meer aanpassen aan de richtlijnen en de beslissingen van de
meerderheid, ook al geeft je mening een andere richting aan.
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In diagramvorm gepresenteerde

eigenschappen
In onderstaande grafiek vind je een energielijn (de schuine lijn) waarop zich de
waarden van de eigenschappen bevinden als er geen verschil zou bestaan tussen het basisgedrag en het
aangepaste gedrag. De afwijkingen aan de linkerkant van de energielijn betekenen dat de waarde van de
betreffende eigenschap in je aangepaste gedrag lager is dan je normaal in je basisgedrag zou hebben. De
waarden aan de rechterkant geven aan dat je meer energie gebruikt om de eigenschap te tonen in het
aangepaste gedrag. In beide gevallen geldt dat het afwijken van de lijn iets is dat mentale energie vergt. Kijk
aandachtig naar je afwijkingen van de energielijn en analyseer of er iets is dat druk op je uitoefent in je
basisgedrag of aangepaste gedrag.

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: Eigenschappen die natuurlijk zijn in zowel het basisgedrag als in het
aangepaste gedrag. Deze eigenschappen uiten zich in verschillende situaties en worden met de tijd
permanent.

B =Situatiegerelateerde eigenschappen: Deze eigenschappen uiten zich in het aangepaste gedrag, maar
niet in het basisgedrag. Ze openbaren zich tijdens de duur van de situaties.

C =Verborgen eigenschappen: Deze eigenschappen uiten zich weinig, zowel in het basisgedrag als in het
aangepaste gedrag.
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Profiel kaart
Op deze pagina vind je een gepersonaliseerd visitekaartje. Knip de afbeelding uit op de lijnen en vouw hem
daarna in tweeën.
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