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Consciëntieus & Correct 

• Denker en Analytisch 

• Observator 

• Afwachtend 

• Grondig en Precies 

• Procedures en Structuur 

• Houdt van Privacy 

 

Analyse van uw Persoonlijke Stijl 
De Persoonlijke Stijl Analyse geeft u inzicht in de verschillen tussen mensen, 

maar vooral inzicht in uzelf. Wat is uw natuurlijke manier van doen? Hoe gaat 

u om met bepaalde situaties onder druk? Wat is uw stijl van communiceren? Wat 

zijn uw onbewuste drijfveren en welke baan of werkplek past goed bij u?  

Het mooie van deze analyse is dat het niet alleen het gedrag wat u laat zien 

analyseert, maar daarnaast ook uw natuurlijke gedrag/ temperament. Juist 

dit laatste levert een bron van informatie op waardoor dingen verklaarbaar 

worden en op hun plek vallen. 

Onze Persoonlijke Stijl Analyse is gebaseerd op het DISC model, ontwikkeld door 

Dr. William Moulton Marston. Hij beschreef menselijk gedrag in vier 

fundamentele temperamenten.  

In ons gedrag  zijn alle vier de temperamenten in meer of mindere mate aanwezig. Het 

gaat om de mix van deze temperamenten en die is voor iedereen verschillend. 

 

De vier fundamentele temperamenten 

Dominant & Daadkrachtig 

• Direct 

• Gedreven 

• Resultaat- en prestatiegericht 

• Hoog Tempo 

• Besluitvaardig 

• Onafhankelijk C 

Interactief & Inspirerend 

• Hartelijk  

• Enthousiast 

• Gericht op contact 

• Prater 

• Impulsief 

• Verbaal sterk 

Stabiel & Sociaal  

• Betrokken 

• Vriendelijk 

• Attent 

• Teamspeler 

• Harmonie en Stabiliteit 

• Gesloten 

Met behulp van een computer-analyse kunnen we de combinatie van uw temperamenten 

meten die het sterkst aanwezig zijn (primair gedrag) in combinatie met uw minder 

aanwezige  temperamenten (secundair gedrag).   
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Kernpatroon en gewenst patroon 
Onze valide Persoonlijke Stijl Analyse meet 

de combinatie van het gedrag dat u laat zien, het 

gewenst gedrag en uw natuurlijke gedrag of 

temperament, uw kerngedrag. 

Hierdoor krijgt u inzicht in de mate waarin u 

(onbewust) uw gedrag aanpast aan uw 

omgeving, hoeveel energie dit kost en waar 

in interactie met anderen (met elk hun eigen 

persoonlijke stijl) miscommunicatie en verkeerde 

verwachtingen ontstaan. Door inzicht hierin kunt 

u dit juist oplossen en voorkomen. 

Onder gunstige omstandigheden bent u in staat 

om uw gedrag af te stemmen. U laat gewenst 

gedrag zien. U ziet dan in de grafiek zoals het 

voorbeeld hiernaast, hoeveel energie u stopt in 

het aanpassen en/ of onderdrukken van uw 

natuurlijke gedrag. (De lijn met bolletjes) 

Als de omstandigheden minder gunstig zijn keert 

u terug naar uw natuurlijk gedrag, uw kernpatroon. (de staafjes) 

Inhoud van het rapport 

• Karakteristieken van uw persoonlijke stijl 

• Het aanpassen van uw gedrag 

• Talenten en groeimogelijkheden 

• Sterke kanten en valkuilen op het gebied van communicatie 

• Persoonlijke stijl in relatie tot werk en taken 

• Communicatietips in het omgaan met anderen. 

Wat levert het op? 

• Inzicht in denken, handelen en communiceren van uzelf  

(en uw relaties, team, collega’s) 

• Handvatten voor zelfmanagement 

• Prettiger en effectiever samen werken en leven met anderen 

• Miscommunicatie voorkomen 

• Effectiever omgaan met conflicten 

Inzicht in het Team 

Door alle teamleden in een overzicht (grit) te zetten, zullen collega’s elkaar beter  

begrijpen en beter met elkaar communiceren en samenwerken. Ze vullen elkaar 

aan in plaats van met elkaar te botsen. Hierdoor stijgen de resultaten van de 

organisatie.  
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Welke verschillende analyses kunnen er 

gemaakt worden? 
 

Persoonlijke stijl analyse  
De Persoonlijke Stijl Analyse geeft u inzicht in de verschillen 

tussen mensen, maar vooral inzicht in uzelf. Wat is uw 

natuurlijke manier van doen? Hoe gaat u om met bepaalde 

situaties onder druk? Wat is uw stijl van communiceren? Wat 

zijn uw onbewuste drijfveren? Uitgangspunt is het DISC 

model met vier fundamentele temperamenten. Het beschrijft 

uw natuurlijke gedragsstijl en geeft handvatten om prettiger 

te werken, te leven en om te gaan met anderen. 

Dit profiel wordt onder andere ingezet voor: 

• Effectieve Communicatie 

• Teamtrainingen 

• Werving & Selectie 

• Veranderprocessen 

• Persoonlijk Leiderschap 

• Timemanagement 

 

Persoonlijke waarden analyse  
De Persoonlijke Waarden Analyse geeft u inzicht in wat u 

belangrijk vindt. Het geeft weer welk waardenperspectief 

van grote invloed is op uw dagelijkse werk en leven. Waar 

staat u voor? Waar gelooft u in? Wat streeft u na? Wat 

vindt u dat u zou moeten doen in een bepaalde situatie? 

Het beschrijft uw waardenperspectief en hoe dit 

perspectief u beïnvloedt in uw dagelijkse besluit- en 

oordeelsvorming. 

Wij zetten dit profiel onder ander in voor: 

• Effectieve Communicatie 

• Werving & Selectie 

• Veranderprocessen 

• Persoonlijk Leiderschap 

• Timemanagement 
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Persoonlijke interesses analyse  
De Persoonlijke Interesses Analyse beschrijft 

uw interessegebieden. Het geeft aan wat uw 

passies zijn en in welke activiteiten u graag 

energie steekt. Daarmee krijgt u zicht op 

wat u zal motiveren in zowel uw privé- als 

werkomgeving. 

Dit profiel wordt onder andere ingezet voor: 

• Effectieve Communicatie 

• Werving en Selectie 

• Veranderprocessen 

• Persoonlijk Leiderschap 

• Timemanagement 

 

 

Overige Toepassingsprofiel Analyses 

 

Persoonlijke Commerciële Stijl Analyse 
Hoe kijkt u van nature tegen sales aan? Meer een hunter of meer een farmer?  

Gefocust om doelstellingen, relatiebeheer of een middenweg? 

Het Persoonlijke Commerciële Stijl Profiel geeft inzicht in de zes belangrijke  

facetten van sales in uw natuurlijke omgeving en hoe u dat in uw huidige 

functie kunt uitoefenen.  

Dit profiel wordt onder andere ingezet voor: 

• Effectieve Communicatie 

• Werving & Selectie 

• Commercieel Inzicht Vergroten 
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Persoonlijke Management Support Stijl Analyse 
Hoe kan ik mijn manager het beste bedienen en wat het ligt het dichtste bij mijn 

eigen voorkeuren? Gedetailleerde informatie of alleen de hoofdlijnen weergeven? 

Het Persoonlijke Secretariële Stijl Profiel geeft u inzicht in wat u van nature het 

liefste doet en hoe u uw manager het beste kunt bedienen.  

Onder andere ingezet voor: 

• Effectieve Communicatie 

• Werving & Selectie 

• Timemanagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke Coach/Trainer Stijl Analyse 
Dit Persoonlijke Trainer | Coach Profiel geeft u inzicht en tips over hoe u het 

optimale resultaat uit uw sport team haalt. Het geeft trainers | coaches inzicht in 

hoe de individuele talenten en best benut kunnen worden.  

Dit profiel kan onder ander ingezet worden bij: 

• Effectieve Communicatie 

• Sport en Coaching 
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Overzicht 
U kunt inzicht in uw relatie of team krijg je door de persoonlijke profielen van 

alle betrokkenen zichtbaar te maken in en zogenoemde TeamGrit. Hierdoor ga je 

elkaar beter begrijpen, beter met elkaar communiceren en meer samenwerken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betere communicatie 
Door inzicht in wat iemand belangrijk vindt in de communicatie kun je effectiever 

en met meer plezier met elkaar communiceren en samenwerken. Iedere kleur 

heeft zijn eigen belangrijke gedachte en vraag. 
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Aantekeningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


