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Introductie

Sociale vingerafdruk
Iedereen is uniek. Iedereen beschikt daarmee
feitelijk over een sociale vingerafdruk. Dat is
gedrag waaraan iemand snel te herkennen is
en wat die persoon vrijwel automatisch
vertoont. Dat gedrag, ook wel voorkeursgedrag
genoemd, voelt vertrouwd en vergt ook weing
inspanning.

Als we accepteren dat iedereen uniek is, dan
moeten we ook accepteren dat alle andere
mensen anders zijn. De praktijk blijkt echter
weerbarstiger. Hoe vaak hoor je iemand
immers niet afkeurend zeggen 'Ik snap niet dat
hij dat doet, dat zou ik nooit gedaan hebben'.

We kunnen zelf kiezen hoe we omgaan met
het gedrag van de ander. We hebben daarbij in
de basis twee mogelijkheden. We kunnen
ervoor kiezen begrip te tonen voor het gedrag
van de ander en het gedrag dus
gemakkelijk(er) te accepteren of we kunnen
ervoor kiezen dit niet te doen. In het laatste
geval is de kans op interpersoonlijke wrijving
en conflict groter.

Persoonlijkheidstypologie
Ook al is iedereen uniek, toch zijn er groepen
van mensen die vergelijkbaar gedrag vertonen.
We noemen dit persoonlijkheidstypologie.
Hippocrates wordt gezien als de grondlegger
van de moderne persoonlijkheidstypologie. Al
in de vijfde eeuw voor Christus verdeelde hij de
mensheid in vier karakterologische typen.
Later, in de 20e eeuw, introduceerde Carl
Gustav Jung (1875-1961) in zijn boek
“Psychologische typen” een persoonlijkheids-
model. Jungs persoonlijkheidsmodel geldt als
de norm voor het verkrijgen van meer inzicht in
de (eigen) persoonlijkheid. Het Personalcolor
systeem is o.a. gebaseerd op het persoonlijk-
heidsmodel van Carl Gustav Jung.

Personalcolor
Personalcolor   geeft mensen de mogelijkheid
om meer inzicht in zichzelf te verkrijgen. Als
mensen hun eigen kwaliteiten en beperkingen
kennen, dan kunnen ze zich op basis daarvan
ook verder ontwikkelen. Ook is het zo dat,
wanneer mensen een goed beeld van zichzelf
hebben,  zij beter effectieve

strategieën kunnen ontwikkelen voor hun
interacties met anderen. Daarmee wordt de
(inter)persoonlijke effectiviteit vergroot.

Het is de bedoeling dat u uw Personalcolor
profiel proactief gebruikt. Bepaal aan de hand
van uw profiel waar uw ontwikkelpunten liggen
en onderneem daarop actie zodat u zich
persoonlijk en interpersoonlijk ontwikkelt.

Het Personalcolor   profiel geeft inzicht in het
voorkeursgedrag.

Het Personalcolor   profiel is gebaseerd op:

Meer informatie
Indien u naar aanleiding van dit rapport nog
vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u
contact opnemen met:

Voor meer informatie kunt u uiteraard ook
www.personalcolor.eu raadplegen.

Delta training coaching consulting
Bart de Kruiff
Zaagmolenlaan 4
3447GS

www.DeltaTCC.nl

(+31) 348-498855Tel:

Woerden
Nederland
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color
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de vragenlijst die ingevuld is door
degene voor wie de test is ingezet, en

1.

2. de vragenlijst die ingevuld is door de
respondenten.
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Wat is Personalcolor? 

Inle id ing 

Personalcolor is een instrument waarmee 
inzicht wordt verkregen in het persoonlijkheids-
profiel van mensen. Het persoonlijkheidsprofiel 
bestaat uit de eigenschappen, het gedrag en 
de redenen voor het gedrag.  
 
Personalcolor wordt gebruikt voor:  
1. persoonlijke ontwikkeling 
2. samenstellen en ontwikkelen van teams 
3. analyseren en ontwikkelen van cultuur 
4. werving en selectie 
5. management development 
6. training en coaching 
 
Personalcolor kan gebruikt worden in plaats 
van of in aanvulling op traditionele 
instrumenten om het persoonlijkheidsprofiel te 
identificeren. 

Inz icht  in s t i j l f lex ibi l i te it   

Personalcolor is als enige persoonlijkheids-
instrument in staat om de stijlflexibiliteit van 
een persoon te bepalen. Met stijlflexibiliteit 
wordt bedoeld: de mate waarin iemand in staat 
is om zijn/haar gedrag aan te passen en zo 
tegemoet te komen aan de communicatiestijl 
van iemand anders. De stijlflexibiliteit is 
bepalend voor de (inter)persoonlijke 
effectiviteit.   

Gebruik van respondenten 

Traditioneel wordt het persoonlijkheidsprofiel 
vastgesteld door middel van introspectie (het 
door middel van zelfonderzoek verkrijgen van 
een beeld van jezelf). Deze methode blijkt in 
de praktijk nogal subjectief en ineffectief.  
 
Naast het zelfbeeld (hoe iemand zichzelf ziet) 
is het belangrijk om te achterhalen hoe 
anderen iemand waarnemen en ervaren 
(feedback). Personalcolor maakt daarom 
gebruik van respondenten. Zo ontstaat een 
objectief, nauwkeurig en zuiver beeld. De 
respondenten worden door de persoon zelf 
bepaald en uitgenodigd.  

 

 

Aanta l  respondenten 

De praktijk leert dat het aantal respondenten 
cruciaal is. Mensen neigen ertoe een beperkt 
aantal respondenten te kiezen, namelijk die 
personen waarmee zij een hechte relatie 
hebben. Die respondenten zijn doorgaans 
bekend met de gedachten, gevoelens en 
intenties van de persoon die ‘getest’ wordt. 
Andere personen beschikken niet over die 
informatie. Zij horen en zien alleen wat de 
ander zegt en doet. Personalcolor adviseert 
daarom ook respondenten uit te nodigen 
waarmee een minder hechte relatie bestaat. 
Personalcolor biedt daarvoor de mogelijkheid 
om gebruik te maken van een ongelimiteerd 
aantal respondenten.  

Onderscheid tussen z akeli jk  
en pr ivé 

Traditionele persoonlijkheidstesten houden 
doorgaans geen rekening met het verschil in 
gedrag van mensen in een zakelijke of privé 
omgeving. Feit is echter, dat het gedrag van 
mensen (sterk) afhankelijk is van de omgeving 
waarin iemand zich bevindt: zo kan iemand 
zakelijk heel gedreven en proactief zijn, maar 
privé juist heel relaxed en reactief. 
Personalcolor biedt de mogelijkheid om met 
respondenten uit zowel de zakelijke als de 
privé omgeving te werken.  

Gebruik van k leuren 

Traditionele instrumenten zijn regelmatig 
complex en daardoor weinig praktisch. Vaak 
wordt gebruik gemaakt van weinig 
aansprekende lettercombinaties of 
woorden. Hierdoor vergeten mensen die zo’n 
instrument gebruikt hebben al snel wat hun 
'uitkomst' was, laat staan dat ze zich de 
betekenis daarvan nog kunnen herinneren. 
Daarmee is de waarde van zo’n instrument na 
verloop van tijd volledig verdampt.  
 
Personalcolor maakt gebruik van vier 
basiskleuren: rood, geel, groen en blauw. 
Daarbij heeft iedere kleur een eigen, specifieke 
en herkenbare betekenis. Gedrag wordt 
daarmee ook sneller en makkelijker 
bespreekbaar.  
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Het gebruikte model verklaard 

Personalcolor maakt bij het opstellen van het persoonlijkheidsprofiel gebruik van een aantal 
belangrijke dimensies. Iedere dimensie heeft zijn eigen specifieke kenmerken: 
 

1. Mensgericht versus Taakgericht 

Mensgericht Taakgericht 

Persoonlijk Afstandelijk 

Informeel Formeel 

Warm Koel 

Optimistisch Controlerend 

Ontspannen Berekenend 

Meevoelend Terughoudend in relaties 

Beslist op basis van emotie Beslist op basis van ratio 

Tonen gevoelens en enthousiasme Relatief weinig expressie 

Initieert en accepteert fysiek contact Vermijdt of minimaliseert fysiek contact 

Afwijken van de agenda is standaard Afwijken van de agenda is uitzondering 

 
2. Extravert versus Introvert 

Extravert Introvert 

Proactief Reactief 

Bepalend Volgend 

Open  Gesloten 

Snel Gelijkmatig tempo 

Neemt risico’s Vermijdt risico’s 

Veel gebruik van gebaren Weinig gebruik van gebaren 

Ongeduldig Geduldig 

Competitief Coöperatief 

Spreekt veel tijdens vergaderingen Spreekt weinig tijdens vergaderingen 

Introduceert zichzelf bij anderen Wacht tot anderen zichzelf introduceren 

Richt energie op de ‘buitenwereld’ Richt energie op de ‘innerlijke wereld’ 

 
Op grond van deze dimensies ontstaan vier basisprofielen met ieder eigen specifieke 
gedragstendensen: 
 

1. Rood – Direct en daadkrachtig 
2. Geel – Enthousiast en optimistisch 
3. Groen – Stabiel en ondersteunend 
4. Blauw – Correct en precies 

 
Iedereen heeft de vier kleuren in zich. In iedere persoonlijkheid zijn de vier basisprofielen dus 
aanwezig. Alleen de mate en de intensiteit van de basisprofielen verschilt van persoon tot persoon. 
Vaak is er in ons dagelijkse doen en laten een basisprofiel dominant (primair) aanwezig welke 
ondersteund wordt door een tweede basisprofiel (secundair).  
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Rood – Direct en daadkrachtig 

Algemene typering  

De roden1 zijn actie en (korte termijn) resultaat 
georiënteerd. Zij zijn duidelijk, krachtig, 
zelfverzekerd en besluitvaardig. Roden weten 
exact wat ze willen. Ze hebben een duidelijk 
doel voor ogen en weten hoe dat te realiseren. 
Risico’s en uitdaging hebben een grote 
aantrekkingskracht op hen. Roden zijn graag 
‘in control’ en willen winnen. Zij schuwen het 
conflict niet. 

Kwal ite iten 

Roden zijn resultaatgericht en in staat 
veranderingen door te voeren. Zij initiëren en 
coördineren activiteiten. Roden zijn 
besluitvaardig en beschikken over veel 
energie. Zij beschikken doorgaans over een 
groot zelfvertrouwen. Richting hun omgeving 
zijn zij krachtig, veeleisend en vasthoudend.  

T ypische ui tspraken 

“Het doel heiligt de middelen” 
“Van wrijving komt glans” 
“Ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom?” 
“Stilstand is achteruitgang” 

Valkui len en ui tdag ingen  

Roden kunnen als ongevoelig, drammerig, 
arrogant, autoritair, te veeleisend en 
ongeduldig worden ervaren. Zij willen 
doorgaans teveel in één keer en kunnen 
daardoor belangrijke details en risico’s over het 
hoofd zien.  
 
Roden kunnen effectiever worden door meer te 
luisteren alsook meer begrip en geduld op te 
brengen. Zij kunnen hun effectiviteit vergroten 
door het draagvlak voor hun plannen te 
vergroten en meer aandacht te besteden aan 
de behoeften van anderen en samenwerking. 

Doelste l l ingen en angsten 

Roden willen de leiding hebben. Zij houden 
van posities van macht. Hierdoor hebben ze 
controle en zeggenschap over anderen.   
 
Roden willen niet gecontroleerd of 
‘gemicromanaged’ worden. Evenmin willen zij 
door regels of op enigerlei andere wijze 
beperkt worden in hun vrijheid. Zij houden niet 
van een laag tempo of, nog erger, stilstand. Zij 
verafschuwen routinematige activiteiten en 
‘soft gedrag’. Roden kennen in de regel weinig 

                                            
1 Personen met een dominant rode 
gedragsvoorkeur.  

angst, maar in ieder geval willen zij niet 
bedrogen worden.  

Favoriete omgeving  

Roden willen een omgeving waarin het tempo 
en de mate van vrijheid hoog is. De te behalen 
resultaten moeten uitdagend zijn en beloond 
worden op het moment van realisatie.  

Communicat iest i j l  

De communicatiestijl van roden kenmerkt zich 
door directheid en bondigheid. Zij houden van 
efficiënte gesprekken waarin de 
gesprekspartners snel to-the-point komen. Het 
probleem, de oplossing en de te behalen 
resultaten staan centraal. Door langdurige 
discussies raken de roden verveeld, 
mogelijkerwijs geïrriteerd en verliezen zij hun 
aandacht en concentratie.  

Bekende mensen met  deze  
s t i j l  

Louis van Gaal, Donald Trump, Geert Wilders, 
John de Mol sr. 
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Geel – Enthousiast en 
optimistisch 

Algemene typering  

De gelen2 brengen graag anderen samen om 
een doel te bereiken. Zij zijn relatiegericht, 
optimistisch, enthousiast, spontaan en 
overtuigend. Gelen onderhouden hun sociale 
contacten, werken graag samen met anderen 
en zijn verbaal sterk. Zij houden van ´de grote 
lijn´, zijn toekomstgericht en schuwen details 
en controle. Gelen houden van de ´spotlight´ 
en genieten van waardering en applaus.  Zij 
zijn competitief, bezielend en zijn risico-positief 
ingesteld. In conflictsituaties kunnen zij zeer 
emotioneel worden.  

Kwal ite iten 

Gelen zijn echte ‘mensen mensen’ en leuk om 
mee samen te zijn. Zij houden van mensen en 
willen op hun beurt ook bij anderen geliefd zijn. 
Zij blinken uit in het inspirerend en enthousiast 
overreden van anderen. Gelen zijn vaak erg 
creatief en gericht op verandering. Zij initiëren 
experimenten. Het optimisme van de gelen 
werkt aanstekelijk.   

T ypische ui tspraken 

“Meedoen is belangrijker dan winnen!” 
“Niets is onmogelijk!” 
“De kansen liggen voor het oprapen!” 
“Verlies jezelf niet in de details, look at the big 
picture!” 

Valkui len en ui tdag ingen  

Gelen kunnen als manipulatief, theatraal, 
verspillend, onecht , chaotisch en oppervlakkig 
worden ervaren. Zij zijn impulsief en willen 
doorgaans teveel tegelijkertijd. Ze verspillen 
veel energie door gebrek aan focus en 
onvoldoende aandacht voor planning en 
details. 
 
Gelen kunnen effectiever worden door anderen 
realistischer in te schatten. Ook kunnen zij 
meer aandacht aan de feiten schenken zodat 
beslissingen objectiever genomen worden.  Zij 
kunnen hun effectiviteit verder vergroten door 
prioriteiten te stellen en zich aan de planning 
en de gemaakte afspraken te houden. 

Doelste l l ingen en angsten 

Gelen willen gewaardeerd worden. Zij houden 
ervan in het middelpunt van de belangstelling 
te staan. Contact met mensen geeft hen 

                                            
2 Personen met een dominant gele 
gedragsvoorkeur. 

energie. Zij houden van situaties waarin zij 
anderen kunnen motiveren, enthousiasmeren 
en inspireren.  
Gelen houden niet van afwijzing, zeker niet 
indien dit publiekelijk gebeurt. Zij houden er 
niet van de zwarte piet toebedeeld te krijgen of 
hun invloed te verliezen.  

Favoriete omgeving  

Gelen willen een omgeving waarin zij kunnen 
samenwerken met positieve, enthousiaste en 
creatieve mensen. Zij houden van een 
omgeving waarin het tempo hoog is en 
innovatie en het kunnen uiten van ideeën 
gestimuleerd wordt. Zij houden van vrijheid en 
een gebrek of minimum aan detailwerk, regels, 
richtlijnen en procedures. Beloning in de vorm 
van openlijke erkenning en waardering van 
geleverde prestaties en kwaliteiten zorgen 
ervoor, dat de gele gemotiveerd wordt en blijft.  

Communicat iest i j l  

De communicatiestijl van gelen kenmerkt zich 
door enthousiasme en snelheid. Zij zijn 
praatgraag en houden van gesprekken waarin 
de gesprekspartners vriendelijk en open zijn. 
Gelen zijn inspirerend, openhartig en delen 
graag emoties en inzichten. Gelen schetsen 
graag een rooskleurige toekomst.   
 
De relatie, de ideeën en de sfeer  staan 
centraal. De gelen raken verveeld en veelal  
geïrriteerd door structuur, regels, beperkingen, 
details en ´beren op de weg´. Zij kunnen dan 
hun aandacht en concentratie verliezen.  

Bekende persoonli jkheden  

Martijn Krabbé, Gordon, Wendy van Dijk, René 
van der Gijp, Ali B. 
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Groen – Stabiel en 
ondersteunend 

Algemene typering  

De groenen3 zijn coöperatief, hulpvaardig en 
zorgen voor goede relaties. Zij waarderen 
stabiliteit en een harmonieuze, conflictloze 
omgeving. Zij voelen zich op hun gemak in een 
open, ontspannen en vriendelijke atmosfeer. 
Als er een crisis is bedaren de groenen 
anderen en relativeren ze, zodat de rust 
wederkeert. In eerste instantie zullen zij 
conflicten vermijden.  

Kwal ite iten 

Groenen zijn de ideale teamspelers. Zij werken 
graag samen, zijn kundig en zetten door tot het 
einde. Groenen komen mensen tegemoet. Zij 
zijn aardig, trouw, loyaal, geduldig, 
bescheiden, betrouwbaar en pragmatisch 
ingesteld. Groenen zijn aandachtige en 
oprechte luisteraars. Zij zijn zeer geduldig, 
beminnelijk en sterk gericht op continuïteit. 
Groenen blinken uit in het begeleiden, 
adviseren en helpen van anderen.  

T ypische ui tspraken 

“Hoe kan ik je helpen?” 
“Never change a winning team ” 
“Ik voel me gelukkig als jij je gelukkig voelt” 
“Relax, take it easy” 

Valkui len en ui tdag ingen  

Groenen kunnen als inflexibel, te tolerant, 
toegeeflijk, onderdanig, passief en 
onzelfstandig worden ervaren.  Zij hechten aan 
zekerheid, duidelijke afspraken en 
voorspelbaarheid. Groenen zijn goede 
planners, maar hebben de neiging zich niet 
aan de deadlines te houden onder druk.  
 
Groenen kunnen effectiever worden door meer 
initiatief te nemen en sneller tot besluiten te 
komen. Zelfs al is er geen breed draagvlak 
voor die beslissing. Zij stellen zich soms te 
afhankelijk van anderen op. Hierdoor komen zij 
te weinig op voor hun eigen behoeften. 
Groenen zouden confrontaties minder uit de 
weg moeten gaan en vaker ´nee´ mogen 
zeggen.  

Doelste l l ingen en angsten 

Groenen willen stabiliteit. Zij willen weten waar 
zij aan toe zijn en zij zijn op zoek naar 

                                            
3 Personen met een dominant groene 
gedragsvoorkeur. 

zekerheid en voorspelbaarheid. Zij hechten 
aan waardering en oprechtheid.  
 
Groenen willen niet onder druk gezet worden. 
Zij houden niet van te snelle veranderingen, 
conflicten of onduidelijke situaties.  

Favoriete omgeving  

Groenen willen een voorspelbare, vriendelijke 
en coöperatieve omgeving waarin standaard 
werkwijzen mogelijk zijn.  Zij vinden het prettig 
om onderdeel te zijn van een hecht team, 
waarin persoonlijk contact mogelijk is en 
geleverde prestaties erkend worden. Zij 
houden er niet van zichzelf te moeten 
profileren of verkopen. Taken en 
verantwoordelijkheden moeten duidelijk 
afgebakend zijn. Er moet ruimte bestaan voor 
het uitwisselen van ideeën en gedachten. Zij 
voelen zich niet prettig in een koele en harde 
zakelijke omgeving.   

Communicat iest i j l  

De communicatiestijl van groenen is geduldig, 
rustig, open en eerlijk. Zij kunnen erg goed 
luisteren en tonen oprechte belangstelling. 
Groenen waarderen de opbouw van een 
persoonlijke band alvorens de zakelijke 
aspecten besproken worden. Zij vinden het 
vervelend opgejaagd of onder druk gezet te 
worden.   

Bekende persoonli jkheden  

Moeder Teresa, Nelson Mandela, Prinses 
Margriet, Job Cohen, Arjen Robben  
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Blauw – Correct en precies  

Algemene typering  

De blauwen4 hechten aan kwaliteit en stellen 
hoge eisen aan zichzelf. Zij zijn nauwkeurig, 
correct, diplomatiek, analytisch en 
gedisciplineerd. Zij houden van logica en 
structuur. Blauwen zijn taakgericht met oog 
voor detail.  Zij confirmeren zich aan regels, 
richtlijnen, normen en autoriteit. Blauwen 
nemen beslissingen op zorgvuldige en 
voorzichtige wijze, dat wil zeggen nadat alle 
beschikbare informatie ingewonnen is en de 
voor- en nadelen zijn afgewogen en 
geanalyseerd. Blauwen zien conflict als een 
verschil van mening en daarom zullen zij 
anderen proberen te overtuigen met feiten en 
logica.  

Kwal ite iten 

Blauwen zijn kwaliteitsgericht. Zij zijn rustig, 
kritisch en veeleisend. Blauwen zijn precies, 
beheerst en analytisch. Zij werken 
systematisch en precies met respect voor 
beproefde en bewezen procedures. Zij stellen 
hoge normen, vertrouwen op zichzelf en zijn 
alert als het om feiten gaat. Zij zijn 
vasthoudend en zijn goed in staat de potentiële 
risico’s in te schatten.  

T ypische ui tspraken 

“Meten is weten” 
“Goed is niet goed genoeg. Het kan altijd 
beter” 
“Op grond van welke feiten en afwegingen ben 
je tot die conclusie gekomen?”  
“Het gevaar schuilt in de details” 

Valkui len en ui tdag ingen  

Blauwen kunnen als remmend, afstandelijk, 
gecompliceerd, star en minachtend worden 
ervaren. Zij kunnen verstrikt raken in details en 
vinden het doorgaans lastig om los te laten en 
te delegeren.  
 
Blauwen kunnen effectiever worden door de 
zon eerder in het water te zien schijnen, meer 
optimisme aan de dag te leggen. Bij activiteiten 
moeten zij een meer realistische afweging 
maken van de kosten en de baten. Blauwen 
kunnen verder hun effectiviteit vergroten door 
risico’s eerder te aanvaarden, minder 
voorzichtig te werken en te accepteren, dat 
niemand perfect is.  

 

                                            
4 Personen met een dominant blauwe 
gedragsvoorkeur. 

Doelste l l ingen en angsten 

Blauwen willen kwaliteit leveren. Zij houden 
ervan controle te hebben over de factoren die 
van invloed zijn op de te leveren kwaliteit. Zij 
zijn op zoek naar accuratesse, precisie, logica 
en systematiek.  
 
Blauwen willen voorkomen, dat zij persoonlijke 
kritiek krijgen. Vooral als dit betrekking heeft 
op de door hen geleverde kwaliteit. Zij voelen 
zich niet comfortabel bij het bespreken van hun 
privé situatie en persoonlijke gevoelens.  

Favoriete omgeving  

Blauwen houden van een zakelijke, 
gereserveerde en goed georganiseerde 
omgeving waarin voldoende tijd en middelen 
aanwezig zijn om kwaliteit mogelijk te maken. 
Zij hechten aan een beschermde omgeving 
waarin zekerheden bestaan en verwachtingen 
duidelijk gedefinieerd zijn. Er zal waardering 
moeten zijn voor kwaliteit, accuratesse en 
deskundigheid. Blauwen voelen zich 
comfortabel bij taken die om detail en precisie 
vragen. Daarnaast voelen zij zich comfortabel 
bij het oplossen van complexe problemen op 
gebieden waar zij deskundig zijn.   

Communicat iest i j l  

De communicatiestijl van blauwen is 
weloverwogen, zorgvuldig en beheerst . Zij 
kunnen goed luisteren en laten het initiatief 
doorgaans over aan anderen. Zij zijn rustig en 
bescheiden en tonen weinig emoties.  

Bekende persoonli jkheden  

Angela Merkel, Albert Einstein, Mr. Frank 
Visser, Dr. Spock (Star Trek) 
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Kenmerken van de 4 stijlen

 Rood 
Direct en 
daadkrachtig 

Geel 
Enthousiast en 
optimistisch 

Groen 
Stabiel en 
ondersteunend 

Blauw 
Correct en 
precies 

Kwaliteiten Gezag 
Leiderschap 
Resultaatgericht 

Overtuigend 
Creatief 
Motiverend 

Luisteren 
Samenwerken in 
een team 

Plannen 
Problemen oplossen 
Systematiek 
aanbrengen 

Valkuilen Ongeduldig 
Ongevoelig  
Slechte luisteraar 
 

Ongeorganiseerd 
Zorgeloos 
Maakt dingen niet af 

Overgevoelig 
Komt moeilijk op 
gang 
Kan moeilijk 
doelstellingen 
bepalen 

Te kritisch 
Defensief 
Te afstandelijk 

Typische 
beroepen 

Leidinggevende, 
Bestuurder, 
Directeur 
Militair leider 

Marketing  
Sales 
Entertainment 

Sociaal werker 
Verpleegkundige 

Ingenieur 
Accountant 

Tempo Snel 
Beslist 

Snel 
Spontaan 

Langzaam 
Relaxed 

Langzaam 
Systematisch 

Type vragen  Wat Wie Hoe Waarom 

Irritatie Gebrek aan 
efficiency 
Passiviteit 
Twijfelen 

Routine 
Perfectionisme 

Ongevoeligheid 
Ongeduld 

Onvoorspelbaarheid 
Chaos 

Onder druk Dictatoriaal Oppervlakkig Onderwerpend Trekt zich terug 

Beslissingen zijn Resoluut Spontaan 
Intuïtief 

Adviserend Weloverwogen 

Zoekt Uitdaging 
Productiviteit 
Effectiviteit 

Waardering Acceptatie Kwaliteit 
Nauwkeurigheid 

Prioriteiten Resultaten Beïnvloeden Communicatie Het proces 

Werkomgeving Efficiënt 
Druk 

Stimulerend 
Veel mensen 

Persoonlijk 
Relaxed 

Professioneel 
Formeel 
Functioneel 

Uiterlijk Zakelijk Modieus 
Stijlvol 

Casual Conservatief 

Verkrijgt 
zekerheid door 

Controle 
De leiding hebben 

Goedkeuring door 
anderen 

Vriendschap 
Samenwerking 

Voorbereiding 
Zorgvuldigheid 

Angsten Bedrogen worden Afwijzing Plotselinge  
veranderingen 

Kritiek 

In conflict Agressief 
Competitief 
Overdonderend 

Speelt op de man 
Emotioneel 
Ontwijken van het 
conflict 

Trekt zich stil terug  
Mogelijk assertief 
zodat stabiliteit 
terugkeert 

Houdt infomatie 
achter 
Overtuigen d.m.v. 
feiten en logica 
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Personalcolor en 
communicatiestijlen 

Int roduct ie  

Actie is reactie. Gedrag leidt tot gedrag. Onze 
eigen gedragsvoorkeur en communicatiestijl 
heeft invloed op de manier waarop anderen op 
ons reageren. 
  
Hoe dit in zijn werk gaat is beschreven door de 
Amerikaanse psycholoog Timothy Leary. Om 
deze reden is het gedachtegoed van Timothy 
Leary in dit Personalcolor rapport opgenomen.   

Roos van Leary  

De Roos van Leary is gepubliceerd in 1957 
(The Interpersonal Diagnosis of Personality) 
Via onderzoek en observaties kwam Leary 
erachter dat gedragspatronen voorspelbaar 
zijn. Dat fenomeen is uitgewerkt in wat 
tegenwoordig de Roos van Leary heet. 
Leary ontdekte dat menselijk gedrag grofweg 
over twee assen verloopt. Dit maakte hij 
visueel via een verticale en een horizontale as. 
Deze 2 assen noemde hij respectievelijk de 
"samen-tegen-as" (ook wel genoemd de 
"agressie-liefde-as") en de "boven-onder-as" 
(ook wel genoemd de "dominantie-
afhankelijkheidsas"). 
 

 

Samen en tegen 

De horizontale as staat voor de relatie die 
iemand met een ander heeft. Zo bestaat er 
‘samen-gedrag’ of ‘tegen-gedrag’.  
Met ‘samen’ wordt hier bedoeld dat iemand 
met de ander door één deur wil of kan. Er 
bestaat dan affiniteit met de ander. ‘Samen’ 
betekent dus dat het gedrag van de mensen is 
gericht op acceptatie van elkaar. Veelal op 
basis van wederzijds respect.. Met ‘tegen’ 
wordt hier bedoeld dat iemand niet echt met de 
ander door één deur wil of kan. Er bestaat dan 
vijandigheid naar de ander. ‘Tegen’ betekent 
dus dat het gedrag van de mensen is gericht 
op andere belangen dan acceptatie. Soms 
zelfs volledig tegengesteld aan acceptatie. 

Boven en onder 

De verticale as staat voor de opstelling die 
iemand met een ander heeft. Zo bestaat er 
‘boven-gedrag’ en ‘onder-gedrag’. 
Met ‘boven’ wordt hier bedoeld dat iemand zich 
beheersend opstelt ten opzichte van de ander. 
Iemand beschouwt zich op dat moment als 
‘meerdere’ van de ander. ‘Boven’ betekent dus 
dat het gedrag van de mensen is gericht op 
veel invloed ten opzichte van de ander. 
Met ‘onder’ wordt hier bedoeld dat iemand 
onderdanig of ondergeschikt gedrag vertoont 
naar de ander. Iemand beschouwt zich op dat 
moment als ‘ondergeschikte’ van de ander. 
‘Onder’ betekent dus dat het gedrag nauwelijks 
of niet is gericht op veel invloed ten opzichte 
van de ander. 

Communicat iest i j len  

De uitwerking van ‘samen-gedrag’, ‘tegen-
gedrag’, ‘boven-gedrag’ en ‘onder-gedrag’ is 
grofweg als volgt te omschrijven: 
 

Een samen gedragspatroon uit zich in 
communicatie dat zich kenmerkt als: 

Verantwoordelijk 

Behulpzaam 

Respecterend 

Dankbaar 

Samenwerkingsgezind 

 

Een tegen gedragspatroon uit zich in 
communicatie dat zich kenmerkt als: 

Onafhankelijk 

Wantrouwend 

Standvastig 

Kritisch 

 

Een boven gedragspatroon uit zich in 
communicatie dat zich kenmerkt als: 

Actief 

Initiërend 

Beïnvloedend 

Beheersend 

Motiverend 

 

Een onder gedragspatroon uit zich in 
communicatie dat zich kenmerkt als: 

Passief 

Afhankelijk 

Onderdanig 

Conformerend 

Bescheiden 

 
Leary combineerde de twee assen met elkaar 
zodat er vier vlakken ontstonden. Elk vlak 
representeert een specifieke communicatiestijl. 
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 Het vak rechts-boven staat voor ‘leiden’. 
Deze communicatiestijl wordt doorgaans 
veel gebruikt door gelen.  

 Het vak rechts-onder staat voor ‘volgen’. 
Deze communicatiestijl wordt doorgaans 
veel gebruikt door groenen.  

 Het vak links-boven staat voor ‘aanvallen’. 
Deze communicatiestijl wordt doorgaans 
veel gebruikt door roden.  

 Het vak links-onder staat voor 
‘verdedigen’. Deze communicatiestijl wordt 
doorgaans veel gebruikt door blauwen.   

 
Leary ontdekte dat ‘leiden’, ‘volgen’, ‘aanvallen’ 
en ‘verdedigen’ in relatie staan tot elkaar:  

 
 Leiden roept volgen op  
 Volgen roept leiden op  
 Aanvallen roept verdedigen op  
 Verdedigen roept aanvallen op 
 

 
 

Leary en de  Personalcolor  
prof ie len 

Iedereen kan alle communicatiestijlen 
toepassen. Tegelijkertijd heeft iedereen 
voorkeur voor een bepaalde communicatiestijl.  
 
Elke kwaliteit kent ook zijn valkuil. In de basis 
is elke valkuil een te ver doorgeschoten 
kwaliteit. Dit geldt ook voor de kwaliteiten in 
onze communicatie. 
Op het moment dat wij onze kwaliteiten 
gebruiken is onze communicatie vaak effectief. 
Op het moment dat wij in onze valkuil terecht 
zijn gekomen is onze communicatie vaak 
ineffectief.  
 
Onder gunstige omstandigheden (bijvoorbeeld: 
weinig stress, geen angst, geen honger, geen 
ziekte, geen vermoeidheid) communiceert 
iemand vaak vanuit de kwaliteit om doelen te 
bereiken. Als de omstandigheden ongunstig 
worden, dan heeft iemand juist de neiging om 
vanuit de valkuil te communiceren.  
 

Hieronder wordt per basisprofiel de 
voorkeurstijl van communicatie toegelicht. 
Hierbij wordt ook ingegaan op de kwaliteiten 
en valkuilen.  

Rood en aanval len  

De communicatiestijl die voor de rode vaak als 
voorkeursstijl geldt en hij/zij doorgaans goed 
beheerst is aanvallen, een stijl die als volgt te 
typeren is:  
 

Aanvallen 

Toonzetting Kortaf 

Woordkeuze Krachtig, stellend 

Gezichtsuitdrukking Uitgesproken 

Oogcontact Strak aankijkend 

Houding Proactief, naar voren 

Gebaren Groots, hoekig 

Wat steekt erachter • Ik ben direct en 
duidelijk 

• Het doel moet 
bereikt worden 

• Ik houd het graag 
kort en zakelijk 

• Ik wil graag de 
controle behouden 

 

Kwaliteit Valkuil 

Vastberaden en 
direct 

Ongeduldig, niet 
luisteren 

Assertief Drammerig 

Zakelijk Koud, zonder 
gevoel 

 

Geel en leiden 

De communicatiestijl die voor de gele vaak als 
voorkeursstijl geldt en hij/zij doorgaans goed 
beheerst is leiden, een stijl die als volgt te 
typeren is:  
 

Leiden 

Toonzetting Gevarieerd 

Woordkeuze Bloemrijk, levendig, 
verbaal begaafd 

Gezichtsuitdrukking Expressief 

Oogcontact Wisselend 

Houding Actief, levendig 

Gebaren Groots, rond 

Wat steekt erachter • Ik wil gerespecteerd 
worden 

• De relatie is 
belangrijk 

• Ik wil dat er een 
goede sfeer heerst 

• Ik heb ideeën en die 
wil ik inbrengen  
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Kwaliteit Valkuil 

Leiding nemen en 
overtuigen 

Overheersen in 
plaats van 
overtuigen 

Inspirerend en 
enthousiast 

Geen ruimte voor 
andere meningen 

Open over ‘emotie’ Te emotioneel en 
geen aandacht 
meer voor de 
inhoud 

Groen en vo lgen 

De communicatiestijl die voor de groene vaak 
als voorkeursstijl geldt en hij/zij doorgaans 
goed beheerst is volgen, een stijl die als volgt 
te typeren is:  
 

Volgen 

Toonzetting Bescheiden  

Woordkeuze Relativerend, 
genuanceerd 

Gezichtsuitdrukking Ontspannen, 
vriendelijk 

Oogcontact Begripvol 

Houding Rustig, ontspannen 

Gebaren Weinig, relatiegericht 

Wat steekt erachter • Waardering van 
anderen 

• Ik zorg voor de 
relatie 

• Ik draag bij aan een 
goede sfeer 

• Ik streef naar 
harmonie 

 

Kwaliteit Valkuil 

Geduldig Passief en 
besluiteloos 

Hartelijk en begripvol Is het met iedereen 
eens, geen eigen 
mening 

Samenwerkingsgezind Te gemakkelijk te 
beïnvloeden 

 

 

 

 

 

 

B lauw en verdedigen  

De communicatiestijl die voor de blauwe vaak 
als voorkeursstijl geldt en hij/zij doorgaans 
goed beheerst is verdedigen, een stijl die als 
volgt te typeren is:  
 

Verdedigen 

Toonzetting Eentonig 

Woordkeuze Gedetailleerd, feitelijk 

Gezichtsuitdrukking Vlak 

Oogcontact Onderzoekend 

Houding Rustig, terugzittend 

Gebaren Niet of nauwelijks 

Wat steekt erachter • Ik streef naar 
perfectie 

• Ik wil dingen in een 
keer goed doen 

• Ik wil geen flater 
slaan 

• Ik houd van 
voorspelbaarheid 

 

Kwaliteit Valkuil 

Kritisch Rebelleert tegen 
alles 

Onderzoekende 
vragen 

Wil alle details 
weten 

Sterk inhoudelijk Te inhoudelijk en 
geen aandacht voor 
de relatie 
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Hoe leest u uw rapportage? 

Op de volgende pagina’s treft u de uitkomsten 
van de vragenlijsten die door u en uw 
respondenten zijn ingevuld. Deze uitkomsten 
zijn weergegeven in grafieken. Allereerst volgt 
een uitleg van de verschillende grafieken en 
gebruikte terminologie.  
 
Grafiek 1 is beschikbaar indien u de vragenlijst 
voor uzelf heeft ingevuld.  
 
Grafieken 2, 3, 4 en 5  zijn aanwezig indien er 
ten minste één respondent uit de 
desbetreffende categorie (zakelijk, persoonlijk, 
zakelijk én persoonlijk) de vragenlijst voor u 
heeft ingevuld.   

Graf iek  1 :  Zel fbeeld  

Deze grafiek geeft inzicht in uw zelfbeeld. Dit 
beeld is gebaseerd op de vragenlijst die u voor 
uzelf heeft ingevuld. Grafiek 1 geeft aan hoe u 
zichzelf doorgaans ziet.  
 
Kleuren die een waarde groter dan 0 (nul) 
hebben passen op basis van uw zelfinzicht 
goed bij u. Gedrag dat bij deze kleur(en) past 
kost u relatief weinig energie. Hoe groter de 
waarde, hoe meer u zelf vindt dat dit gedrag bij 
u past.  
Kleuren die een waarde kleiner dan 0 (nul) 
hebben passen minder bij u. Gedrag dat bij 
deze kleur(en) past kost u doorgaans relatief 
veel energie. Hoe kleiner de waarde, hoe 
minder u zelf vindt dat dit gedrag bij u past. 

Graf iek  2 :  Feedback van al le 
respondenten gezamenli jk  

Deze grafiek geeft inzicht in hoe uw 
respondenten u ervaren. Hierbij is geen 
onderscheid gemaakt tussen respondenten die 
u zakelijk kennen en respondenten die u 
persoonlijk kennen.  
 
Kleuren die een waarde groter dan 0 (nul) 
hebben passen volgens uw respondenten 
goed bij u. Hoe groter de waarde, hoe meer uw 
respondenten vinden, dat dit gedrag bij u past.  
Gedrag dat bij deze kleur(en) past zal u relatief 
weinig energie kosten.  
 
Kleuren die een waarde kleiner dan 0 (nul) 
hebben, passen volgens uw respondenten 
minder bij u. Hoe lager de waarde, hoe meer 
uw respondenten vinden, dat dit gedrag niet bij 
u past. Gedrag dat bij deze kleur(en) past, zal 
u relatief veel energie kosten.  

Graf iek  3 :  Feedback van 
zakel i jke  respondenten 

Deze grafiek geeft inzicht in hoe uw zakelijke 
respondenten u ervaren.  

 
Kleuren die een waarde groter dan 0 (nul) 
hebben passen volgens uw zakelijke 
respondenten goed bij u. Hoe groter de 
waarde, hoe meer uw zakelijke respondenten 
vinden, dat dit gedrag bij u past. Gedrag dat bij 
deze kleur(en) past zal u relatief weinig 
energie kosten.  
 
Kleuren die een waarde kleiner dan 0 (nul) 
hebben, passen volgens uw zakelijke 
respondenten minder bij u. Hoe lager de 
waarde, hoe meer uw zakelijke respondenten 
vinden, dat dit gedrag niet bij u past. Gedrag 
dat bij deze kleur(en) past, zal u doorgaans 
relatief veel energie kosten.  

Graf iek  4 :  Feedback van 
persoonli jke  respondenten  

Deze grafiek geeft inzicht in hoe uw 
persoonlijke respondenten u ervaren.  
 
Kleuren die een waarde groter dan 0 (nul) 
hebben passen volgens uw persoonlijke 
respondenten goed bij u. Hoe groter de 
waarde, hoe meer uw persoonlijke 
respondenten vinden dat, dit gedrag bij u past. 
Gedrag dat bij deze kleur(en) past, zal u 
relatief weinig energie kosten.  
 
Kleuren die een waarde kleiner dan 0 (nul) 
hebben, passen volgens uw persoonlijke 
respondenten minder bij u. Hoe lager de 
waarde, hoe meer uw persoonlijke 
respondenten vinden, dat dit gedrag niet bij u 
past. Gedrag dat bij deze kleur(en) past, zal u 
doorgaans relatief veel energie kosten.  

Graf iek  5 :  Feedback van 
zakel i jke  en persoonl i jke  
respondenten 

Deze grafiek geeft inzicht in hoe u ervaren 
wordt door respondenten waarmee u zowel 
een zakelijke als persoonlijke relatie heeft.   
 
Kleuren die een waarde groter dan 0 (nul) 
hebben, passen volgens uw zakelijke en 
persoonlijke respondenten goed bij u. Hoe 
groter de waarde, hoe meer uw zakelijke en 
persoonlijke respondenten vinden, dat dit 
gedrag bij u past. Gedrag dat bij deze kleur(en) 
past, zal u relatief weinig energie kosten.  
 
Kleuren die een waarde kleiner dan 0 (nul) 
hebben, passen volgens uw zakelijke en 
persoonlijke respondenten minder bij u. Hoe 
lager de waarde, hoe meer uw zakelijke en 
persoonlijke respondenten vinden, dat dit 
gedrag niet bij u past. Gedrag dat bij deze 
kleur(en) past, zal u doorgaans relatief veel 
energie kosten.  



www.personalcolor.eu Blz. | 15  
 

Pagina  17:  Pr imaire  
gedragstendens 

Grafieken 2 t/m 5 geven aan in welke mate uw 
respondenten bepaald gedrag bij u ervaren. 
 
Pagina 17 daarentegen geeft aan welke kleur 
uw respondenten u primair toekennen. Dat is 
dus uw primaire gedragstendens. Bij de 
primaire gedragstendens wordt ook 
onderscheid gemaakt tussen persoonlijke 
respondenten, zakelijke respondenten en 
respondenten waarmee u een zakelijke én 
persoonlijke relatie heeft.    

St i j l f lex ib i l i tei t  

Met stijlflexibiliteit wordt bedoeld: de mate 
waarin iemand in staat is om zijn/haar gedrag 
aan te passen en zo tegemoet te komen aan 
de communicatiestijl van iemand anders. 
Stijlflexibiliteit wordt daarom ook wel eens 
aanpassingsvermogen genoemd.  
 
De stijlflexibiliteit is bepalend voor de 
(inter)persoonlijke effectiviteit en laat zich het 
best vergelijken met het spreken van 
verschillende talen. Iemand die verschillende 
talen spreekt kan zichzelf verstaanbaar maken 
in meer landen dan iemand die slechts één 
taal spreekt. Stijlflexibiliteit is te ontwikkelen 
net zoals de mogelijkheid voor het aanleren 
van een andere taal. 
 
Het is overigens niet zo dat, een hoge 
stijlflexibiliteit beter is dan een lage 
stijlflexibiliteit. Dat is afhankelijk van de feiten 
en de omstandigheden.  
 
Stijlflexibiliteit wordt uitgedrukt in een 
percentage. Het laagst haalbare percentage is 
0, het hoogst haalbare 100.  

0-25 % 

Indien u een stijlflexibiliteit van meer dan 0% 
en minder of gelijk aan 25% heeft, betekent dit 
dat u –in vergelijking met anderen- meer 
moeite heeft om in te zien welke weerstanden 
uw gedrag bij anderen kan oproepen. Mensen 
met een lage stijlflexibiliteit zoeken doorgaans 
een werkomgeving waarin met name gebruik 
wordt gemaakt van hun inhoudelijke kennis en 
vaardigheden. Hun effectiviteit en produktiviteit 
is daarbij niet afhankelijk van hun sociale 
vaardigheden. 

25-50% 

Indien u een stijlflexibiliteit van meer dan 25% 
en minder of gelijk aan 50% heeft, betekent dit 
dat u een balans heeft bereikt. Enerzijds kunt u 
goed met bepaalde ‘typen’ mensen omgaan,  
anderzijds doet u geen significante moeite om 
relaties te ontwikkelen met mensen waar u in 
beginsel ‘minder mee hebt’.  

50-75% 

Indien u een stijlflexibiliteit van meer dan 50% 
en minder of gelijk aan 75% heeft, betekent dit 
dat u bovengemiddeld in staat bent om met de 
meeste mensen een relatie aan te gaan en te 
onderhouden. U kunt zich redelijk makkelijk 
tussen verschillende ‘soorten’ mensen 
bewegen, zonder dat u daarbij veel spanning 
veroorzaakt. U bent in staat om uw gedrag en 
communicatie af te stemmen aan de behoeften 
van de meeste mensen.  

75-100% 

Indien u een stijlflexibiliteit van meer dan 75% 
en minder of gelijk aan 100% heeft, betekent 
dit dat u een zeer hoge stijlflexibiliteit heeft. 
Mensen met een stijlflexibiliteit uit deze 
categorie zijn doorgaans zeer vindingrijk en in 
staat om met de meeste mensen in veel 
verschillende situaties een effectieve en 
prettige relatie te ontwikkelen. Zij zijn goed in 
staat om tegemoet te komen aan de behoefte 
van mensen om op een bepaalde manier 
behandeld te willen worden. Als negatief effect 
wordt soms wel genoemd, dat deze mensen 
zich gedragen als een kameleon. Ze zijn dan 
onvoorspelbaar en/of té veranderlijk. Deze 
nadelen openbaren zich doorgaans pas bij een 
stijlflexibiliteit van 90% of meer.   

Tot  slot  

Voordat u verder leest: bedenk dat 
voorkeursgedrag niet goed of slecht is. Er is 
dus ook geen ‘beste’ of ‘slechtste’ stijl. Iedere 
stijl heeft zijn sterke en minder sterke punten. 
  
Wel is het zo dat voorkeursgedrag effectief of 
ineffectief kan zijn. Dit is afhankelijk van de 
omstandigheden en de intensiteit van het 
voorkeursgedrag. 
   
 
 
  



Persoonlijk profiel - Joe Sample

Grafiek 1: Zelfbeeld

rood geel
groen

blauw

Grafiek 2: Feedback van alle respondenten 
gezamenlijk

20 respondenten

rood geel
groen

blauw

Grafiek 3: Feedback van zakelijke 
respondenten

8 respondenten

rood geel
groen

blauw

Grafiek 4: Feedback van persoonlijke 
respondenten

8 respondenten

rood geel
groen

blauw

Grafiek 5: Feedback van zakelijke en 
persoonlijke respondenten

4 respondenten

rood geel
groen

blauw
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Persoonlijk profiel - Joe Sample

Zakelijk

8 respondenten

rood (0.0)

geel (7.0)groen (1.0)

blauw (0.0)

Privé

8 respondenten

rood (0.0)

geel (8.0)groen (0.0)

blauw (0.0)

Zakelijk en prive

4 respondenten

rood (0.0)

geel (3.5)groen (0.5)

blauw (0.0)

Totaal

20 respondenten

rood (0.0)

geel (18.5)groen (1.5)

blauw (0.0)

Stijlflexibiliteit

32.5 %

0
2 5 5 0 7 5

1 0 0
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Veelvoorkomende profielen 

Op de volgende pagina’s staan veelvoorkomende profielen. Bepaal welke van deze profielen het 

beste aansluit bij het eigen profiel in: 

1. grafiek 1 (zelfbeeld) 

2. grafiek 2 (feedbackbeeld van alle 

respondenten gezamenlijk) 

3. grafiek 3 (feedbackbeeld 

verkregen van zakelijke 

respondenten) 

4. grafiek 4 (feedbackbeeld 

verkregen van persoonlijke 

respondenten) 

5. grafiek 5 (feedbackbeeld 

verkregen van respondenten 

waar een zowel zakelijke als 

persoonlijke relatie mee bestaat) 

Indien u een grafiek met 3 waarden 

boven de nullijn heeft dan dient u de 

hoogste 2 waarden te selecteren en op 

grond hiervan het best bijpassende 

profiel op te zoeken.  

 

Profie len en pagina’s  

De Resultaatgerichte ..................................... 19 

De Motivator .................................................. 20 

De Expressieve ............................................. 21 

De Begeleider ................................................ 22 

De Helper ....................................................... 23 

De Diplomaat ................................................. 24 

De Analist ...................................................... 25 

De Verbeteraar .............................................. 26 

De Werker ...................................................... 27 

De Overbrenger ............................................. 28 
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De Resul taatger ichte  

 

Algemene beschrijving: Mensen met een 

Resultaatgericht profiel zijn doelbewust, 

gedreven en vasthoudend. Zij zijn competitief, 

assertief en gefixeerd op het te behalen 

resultaat. Zij zijn krachtig, doortastend en 

besluitvaardig. Zij stralen gezag uit en stellen 

hoge eisen aan anderen in hun omgeving. 

Mensen met een Resultaatgericht profiel 

hebben vaak eenvoudige en praktische 

oplossingen voor complexe problemen. Zij zijn 

individualistisch, onafhankelijk en 

zelfverzekerd. Mensen met een 

Resultaatgericht profiel houden van 

uitdagingen, focus en het aanbrengen van 

veranderingen.  

In minder goede doen worden mensen met 

een Resultaatgericht profiel ervaren als 

ongeduldig, drammerig en agressief. Ook 

kunnen zij ervaren worden als arrogant en 

autoritair. Zij zijn dan intimiderend richting 

anderen en te veeleisend waardoor zij de 

aansluiting met anderen verliezen. Zij worden 

dan als ongevoelig en onsympathiek ervaren. 

Door hun focus op de hoofdzaak kunnen zij 

belangrijke details over het hoofd zien en 

risico’s en waarschuwingen over het hoofd 

zien. 

Geprefereerde omgeving: Mensen met een 

Resultaatgericht profiel komen het beste tot 

hun recht in een omgeving waarin zij de leiding 

hebben, het voor het zeggen hebben en 

eindverantwoordelijk zijn voor de te behalen 

resultaten. Zij willen daarin vrijheid van 

handelen hebben en niet lastig gevallen 

worden met zaken die hen op enigerlei wijze 

beperken.  

Doelstellingen: Mensen met een 

Resultaatgericht profiel willen macht en 

controle hebben. Dit stelt hen in staat de 

resultaten te boeken waarvoor zij 

verantwoordelijk zijn.  

Angsten: Mensen met een Resultaatgericht 

profiel hebben een hekel aan verveling, 

stilstand en routinematige werkzaamheden. Zij 

ervaren het als onprettig om de leiding of 

controle te verliezen. Zij hebben er een hekel 

aan door anderen misbruikt te worden.  

Beïnvloeden van anderen: Mensen met een 

Resultaatgericht profiel beïnvloeden anderen 

vaak door hun zelfverzekerde, gezaghebbende 

en onvermoeibare gedrag.  

Waarde voor het team: Mensen met een 

Resultaatgericht profiel komen in teamverband 

goed tot hun recht doordat zij 

verantwoordelijkheid nemen, uitdagingen 

aangaan, energiek zijn en problemen oplossen. 

Verhogen van effectiviteit: Mensen met een 

Resultaatgericht profiel kunnen hun effectiviteit 

verhogen door meer en beter naar anderen te 

luisteren, geduld uit te oefenen en meer 

energie te besteden aan het geaccepteerd 

krijgen van hun oplossingsrichting. Verder 

kunnen zij hun effectiviteit vergroten door meer 

rekening te houden met de gevoelens en 

emoties van anderen. 
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De Mot ivator  

 

Algemene beschrijving: Mensen met een 

Motivator profiel zijn uitgesproken extravert. Zij 

zijn snel, bepalend en proactief. Zij zijn ook 

open, competitief en communicatief vaardig. 

Mensen met een Motivator profiel hechten 

zowel aan mensen als aan de taak of het 

resultaat. Uitdagingen hebben een grote 

aantrekkingskracht op de Motivator. Als de 

dingen niet naar wens verlopen zullen zij 

besluitvaardig de ‘koe bij de horens vatten’ en 

op energieke wijze het beoogde resultaat 

behalen. Zij doen dit op een vriendelijke en 

tegelijkertijd gedecideerde wijze waarbij 

eventuele weerstand door hun verbale 

kwaliteiten snel overwonnen wordt. Daarbij 

houden zij ook rekening met de impact van die 

beslissingen op anderen.    

Mensen met een Motivator profiel kunnen de 

capaciteiten en kwaliteiten van zichzelf en 

anderen te rooskleurig inschatten. Zij hebben 

doorgaans moeite met administratieve 

werkzaamheden maar zijn wel tot detailwerk in 

staat als het resultaat hierom vraagt. Anderen 

kunnen mensen met een Motivator profiel als 

gejaagd, onrustig of gehaast ervaren. Mensen 

met een Motivator profiel zijn goed in het 

achterhalen van de motieven van anderen en 

maken hier gebruik van om de beoogde 

doelstellingen te behalen. Indien zij hierin 

doorslaan worden kunnen zij als manipulatief 

worden ervaren, hetgeen bij de ander een 

gevoel geeft misbruikt te worden.  

Geprefereerde omgeving: Mensen met een 

Motivator profiel komen het beste tot hun recht 

in een omgeving die uitdagingen biedt en 

waarin veel extern contact mogelijk is. Zij 

hechten aan het behalen van resultaten door 

met anderen samen te werken. Mensen met 

een Motivator profiel willen graag ondersteund 

worden bij activiteiten die routinematig en 

administratief zijn.  

Doelstellingen: Mensen met een Motivator 

profiel zijn graag verantwoordelijk voor 

belangrijke projecten. Zij hechten aan een 

autoritaire en prestigieuze positie met 

bijbehorende statussymbolen.  

Angsten: Mensen met een Motivator profiel 

voelen zich niet prettig in een onveranderende 

en ‘saaie’ omgeving. Zij zullen alles in het werk 

stellen om te voorkomen dat zij falen en als 

onsuccesvol worden ervaren.  

Beïnvloeden van anderen: Mensen met een 

Motivator profiel beïnvloeden anderen door 

hun energieke, optimistische en vriendelijke 

gedrag. Door hun verbale begaafdheid zijn zij 

goed in staat om anderen voor zich te winnen 

en te motiveren. Daarbij spreken zij hun 

waardering voor anderen uit.  

Waarde voor het team: Mensen met een 

Motivator profiel komen in teamverband goed 

tot hun recht bij het beïnvloeden en inspireren 

van anderen zodat de doelstellingen behaald 

worden. Zij zien dankzij hun optimisme altijd 

mogelijkheden om succes te behalen.  

Verhogen van effectiviteit: Mensen met een 

Motivator profiel neigen naar het uitvoeren van 

meerdere projecten tegelijkertijd en kunnen 

hun effectiviteit dus verhogen door minder hooi 

op hun vork te nemen en meer vrije tijd te 

nemen. Verder kunnen zij hun effectiviteit 

verhogen door aandacht te geven aan het 

objectief analyseren van de feiten en anderen 

aan te sturen en/of te controleren.  
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De Expressieve  

 

Algemene beschrijving: Mensen met een 

Expressief profiel zijn enthousiast en 

optimistisch. Zij zijn creatief, levendig en 

energiek. Mensen met een Expressief profiel 

zijn inspirerend, motiverend en overtuigend. Zij 

zijn sociaal, relatiegericht en maken makkelijk 

contact met anderen. Het sociale netwerk van 

mensen met een Expressief profiel wordt vaak 

gebruikt voor zakelijke doeleinden. Zij werken 

ook graag met anderen samen. Zij zijn verbaal 

vaardig waardoor ze hun ideeën snel en goed 

onder woorden kunnen brengen. Het glas is 

half vol: mensen en situaties worden 

doorgaans positief ingeschat.   

In minder goede doen worden mensen met 

een Expressief profiel als slordig, oppervlakkig 

en luidruchtig ervaren. Ook kunnen zij als te 

goed van vertrouwen en onbezonnen ervaren 

worden. Zij hebben dan een te rooskleurig 

beeld van de realiteit waardoor hun acties door 

anderen vaak als irrealistisch of 

ongeorganiseerd (‘van de hak op de tak’) 

worden ervaren. Zij hebben dan geen oog voor 

details en kunnen niet efficiënt met hun tijd 

omgaan of prioriteiten stellen. Zij neigen er dan 

toe besluiten te nemen en conclusies te 

trekken zonder de onderliggende feiten 

objectief te bestuderen.  

Geprefereerde omgeving: Mensen met een 

Expressief profiel komen het beste tot hun 

recht in een omgeving waarin zij kunnen 

samenwerken met enthousiaste, positief 

ingestelde mensen. Er moet volop ruimte zijn 

voor innovatieve en creatieve ideeën. Zij 

vinden het prettig om te participeren tijdens 

sociaal zakelijke activiteiten met veel 

communicatie over en weer zoals conferenties, 

commissies en vergaderingen.  

Doelstellingen: Mensen met een Expressief 

profiel willen contact met mensen hebben en 

hen ook beïnvloeden. Zij hechten aan 

populariteit en waardering.  

Angsten: Mensen met een Expressief profiel 

worden geraakt als zij (publiekelijk) afgewezen 

worden. Zij verliezen dan de waardering en 

verliezen dan ook de mogelijkheid om anderen 

te kunnen beïnvloeden.  

Beïnvloeden van anderen: Mensen met een 

Expressief profiel beïnvloeden anderen vaak 

door het uitspreken van hun waardering, hun 

verbale vaardigheden alsook hun optimistische 

en positieve kijk op mensen en situaties. 

Waarde voor het team: Mensen met een 

Expressief profiel komen in teamverband goed 

tot hun recht doordat zij mensen 

enthousiasmeren, motiveren en inspireren. Zij 

kunnen een belangrijke taak vervullen bij taken 

waarbij spreektijd en waardering verkregen 

kunnen worden.  

Verhogen van effectiviteit: Mensen met een 

Expressief profiel kunnen hun effectiviteit 

verhogen door andere mensen meer 

realistisch in te schatten en bij beslissingen 

objectiever te zijn. Verder kunnen zij hun 

effectiviteit vergroten door het stellen van 

prioriteiten, het nakomen van afspraken en 

zaken consequent af te maken.  
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De Begeleider  

 

Algemene beschrijving: Mensen met een 

Begeleider profiel zijn uitgesproken 

mensgericht. Mensen zijn voor hen 

belangrijker dan het resultaat. Zij zijn 

persoonlijk, informeel, warm en benaderbaar. 

Zij zijn optimistisch, sociaal en tonen hun 

gevoelens, emoties en enthousiasme. Mensen 

met een Begeleider profiel zijn meevoelend, 

begripvol en hebben een groot inlevend 

vermogen. Zij sporen anderen aan om hun 

verhaal te doen en hun emoties te uiten. Zij 

luisteren goed en dragen oplossingen en 

suggesties aan zonder deze aan de ander op 

te dringen. Zij hechten aan langdurige en open 

relaties.  

Mensen met een Begeleider profiel vinden het 

lastig om ‘hard’ te zijn of zich krachtig 

tegenover anderen op te stellen. Beslissingen 

nemen zij bij voorkeur gezamenlijk of anders 

nadat anderen geraadpleegd zijn. Doordat 

mensen met een Begeleider profiel gericht zijn 

op de ander kunnen zij, als zij hierin doorslaan, 

gebukt gaan onder de zorgen van anderen. Zij 

kunnen als te beschouwend, passief, 

onduidelijk en initiatiefloos worden ervaren. 

Door hun grenzeloos vertrouwen in mensen 

kunnen zij als te tolerant en te zacht worden 

ervaren. 

Geprefereerde omgeving: Mensen met een 

Begeleider profiel komen het beste tot hun 

recht in een sociale, mensgerichte en 

harmonieuze omgeving waarin ruimte is voor 

reflectie en gevoelens. Zij werken graag in 

teamverband in een veilige omgeving. Mensen 

met een Begeleider profiel  werken graag en in 

een gelijkmatig tempo met een minimum aan 

conflict en druk.  

Doelstellingen: Mensen met een Begeleider 

profiel hechten aan het verlenen van diensten 

aan anderen. Zij vinden het prettig om anderen 

te accommoderen en relaties te onderhouden.  

Angsten: Mensen met een Begeleider profiel 

voelen zich niet prettig in een harde, 

gereserveerde en zakelijke omgeving. Zij 

mijden conflict en druk en voorkomen dat zij 

beschuldigd worden van hardheid of het niet 

goed met mensen omgaan.  

Beïnvloeden van anderen: Mensen met een 

Begeleider profiel beïnvloeden anderen door 

hun warme, sociale en vriendelijke gedrag. Zij 

zijn hartelijk, begripvol, betrouwbaar, loyaal en 

tonen oprechte interesse in anderen.  

Waarde voor het team: Mensen met een 

Begeleider profiel komen in teamverband goed 

tot hun recht door te luisteren naar problemen 

en gevoelens en het aandragen van 

suggesties en oplossingen. Zij zijn 

voorspelbaar, betrouwbaar en loyaal.  

Verhogen van effectiviteit: Mensen met een 

Begeleider profiel kunnen hun effectiviteit 

verhogen door meer te focussen op de 

werkzaamheden en taken die uitgevoerd 

moeten worden. Verder kunnen zij hun 

effectiviteit verhogen door zich te richten op 

het behalen van hun eigen doelstellingen, 

anderen objectiever in te schatten en vaker 

initiatief te nemen.  
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De Helper  

 

Algemene beschrijving: Mensen met een 

Helper profiel zijn trouw, innemend en loyaal. 

Zij zijn ontspannen en beschikken over een 

eindeloos geduld. Zij zijn genuanceerd en mild 

in hun oordeel. Mensen met een Helper profiel 

zijn informeel en gevoelig en hechten aan 

oprecht menselijk contact. Zij zijn evenwichtig, 

stabiel en democratisch. Zij zijn hulpvaardig, 

vooral bij mensen waar zij een 

vriendschappelijke en hechte relatie mee 

hebben. Mensen met een Helper profiel zorgen 

voor een veilige, harmonieuze en voorspelbare 

omgeving. Zij zijn bescheiden, zorgen voor 

goede werkrelaties en maken het iedereen 

zoveel mogelijk naar de zin. Zij kunnen goed 

relativeren en fungeren voor anderen vaak als 

een veilige haven voor het bespreken van hun 

problemen.  

In minder goede doen worden mensen met 

een Helper profiel als passief of traag ervaren. 

Zij acteren dan koppig of tegendraads en 

worden daardoor als ‘niet veranderingsgezind’ 

ervaren. Ook proberen zij risico’s dan zoveel 

mogelijk te mijden, vaak tot frustratie van 

degenen die de veranderingen juist willen 

doorvoeren. Onder druk worden zij als 

onderdanig, onzeker en bezorgd ervaren. Zij 

vergeten dan regelmatig op te komen voor hun 

eigen belangen, behoeften en doelstellingen.  

Geprefereerde omgeving: Mensen met een 

Helper profiel komen het beste tot hun recht in 

een omgeving die te typeren is als vriendelijk, 

informeel en coöperatief. Zij houden van een 

harmonieuze werkomgeving met een minimum 

aan conflict. Verder houden mensen met een 

Helper profiel van duidelijk gedefinieerde 

verantwoordelijkheden en taken en een 

gelijkmatig werktempo.  

Doelstellingen: Mensen met een Helper 

profiel willen stabiliteit, zekerheid, waardering 

en oprechtheid.  

Angsten: Mensen met een Helper profiel 

zullen onduidelijke situaties en te snelle 

veranderingen proberen te vermijden. 

Daarnaast zijn zij bang voor het verliezen van 

stabiliteit en zekerheid. Pusherig gedrag, 

conflict en chaos zullen zij zoveel mogelijk uit 

de weg te gaan.  

Beïnvloeden van anderen: Mensen met een 

Helper profiel beïnvloeden anderen vaak door 

hun voorspelbaar en vriendelijk gedrag. Door 

hun gematigde en bescheiden opstelling 

kunnen zij met veel verschillende mensen 

goed overweg. 

Waarde voor het team: Mensen met een 

Helper profiel komen in teamverband goed tot 

hun recht doordat zij voorspelbaar en 

consistent zijn. Zij zijn goed in het uitvoeren 

van terugkerende, gespecialiseerde taken die 

bekende en beproefde methoden vereisen.   

Verhogen van effectiviteit: Mensen met een 

Helper profiel kunnen hun effectiviteit verhogen 

door confrontaties minder uit de weg te gaan, 

vaker zelf het initiatief te nemen en 

veranderingen sneller te accepteren. Verder 

kunnen zij hun effectiviteit verhogen door vaker 

‘nee’ te zeggen en meer op te komen voor hun 

belangen en doelstellingen.  
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De Diplomaat 

 

Algemene beschrijving: Mensen met een 

Diplomaat profiel zijn geduldig, coöperatief en 

bescheiden. Zij zijn diplomatiek, 

gedisciplineerd, betrouwbaar en gematigd. 

Mensen met een Diplomaat profiel hechten 

zowel aan mensen als aan de taak of het 

resultaat. Zij zijn kundig, voorzichtig en 

proberen risico’s te vermijden. Zij zijn 

normgericht en stellen hoge eisen aan zichzelf. 

Zij nemen beslissingen nadat de feiten 

verzameld en geanalyseerd zijn. Door hun 

introversie zijn zij vaak wat meer gesloten of 

teruggetrokken en uiten zij hun gedachten of 

gevoelens alleen als zij de omgeving als veilig 

ervaren. Zij zijn goed in het consequent 

uitvoeren van werkzaamheden die precisie, 

consistentie en routine vergen.  

Mensen met een Diplomaat profiel hebben 

behoefte aan een voorspelbare en duidelijke 

omgeving zonder chaos of conflict. Zij zijn 

meer teruggetrokken waardoor zij hun 

standpunt en mening pas geven nadat een 

ander hierom gevraagd heeft. Zij kunnen zich 

laten overbluffen of overschaduwen door 

mensen met een meer extravert profiel. 

Mensen met een Diplomaat profiel hebben een 

sterk rechtvaardigheidsgevoel. Indien zij het 

idee hebben dat er misbruik van hen gemaakt 

wordt kunnen zij assertief of zelfs fel reageren. 

Zij kunnen zich zorgen maken of verontrust zijn.  

Geprefereerde omgeving: Mensen met een 

Diplomaat profiel komen het beste tot hun 

recht in een omgeving die voorspelbaar, 

stabiel, gelijkmatig en veilig is. Zij hechten aan 

systematiek, duidelijke instructies en afspraken 

over de manier waarop werkzaamheden 

beoordeeld of geëvalueerd zullen worden. Zij 

willen exact weten wat er van hen verwacht 

wordt.  

Doelstellingen: Mensen met een Diplomaat 

profiel willen voorspelbare resultaten boeken. 

Zij willen de dingen op de juiste manier doen 

en kwaliteit leveren.  

Angsten: Mensen met een Diplomaat profiel 

voelen zich niet prettig als zij niet weten waar 

zij aan toe zijn, in conflictsituaties of in een 

omgeving die zij als vijandig ervaren. Zij 

houden niet van plotselinge en onbezonnen 

acties die impact hebben op hun 

werkzaamheden.  

Beïnvloeden van anderen: Mensen met een 

Diplomaat profiel zijn harde werkers en 

beïnvloeden anderen door hun systematische 

aanpak en hun focus op de feiten en de logica. 

Zij leggen de nadruk op normen, waarden, 

systematiek en kwaliteit en tonen daarbij een 

groot verantwoordelijkheidsbesef.  

Waarde voor het team: Mensen met een 

Diplomaat profiel komen in teamverband goed 

tot hun recht door het consequent, 

systematisch en volledig uitvoeren van 

werkzaamheden. Zij zijn betrouwbaar, 

georganiseerd en leveren goede kwaliteit. Zij 

schatten op basis van de beschikbare 

gegevens en de analyse daarvan risico’s goed 

in, zij het dat zij hier soms in doorschieten en 

zich dan teveel zorgen maken. Zij geven 

ruimte aan anderen en opereren zelf meer op 

de achtergrond.  

Verhogen van effectiviteit: Mensen met een 

Diplomaat profiel kunnen hun effectiviteit 

verhogen door minder verontrust te zijn, meer 

risico’s te nemen en niet teveel stil te staan bij 

mogelijke doemscenario’s. Verder kunnen zij 

hun effectiviteit verhogen door meer in zichzelf 

te geloven en vernieuwing en verrassingen op 

een positief tegemoet te treden.  
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De Anal is t  

 

Algemene beschrijving: Mensen met een 

Analist profiel zijn correct en precies. Zij zijn 

gestructureerd, bedachtzaam, analytisch en 

weloverwogen. Mensen met een Analist profiel 

zijn formeel, zakelijk en hechten aan 

professionaliteit en streven naar perfectie. Zij 

nemen beslissingen en handelen op basis van 

een objectieve analyse van de gegevens. Zij 

zijn goed in het uitvoeren van werkzaamheden 

die voorzichtigheid en precisie vereisen. Zij 

hechten aan een gedegen voorbereiding en 

controle over hun eigen werkzaamheden zodat 

de kans om te falen geminimaliseerd wordt. 

Mensen staan doorgaans bekend om hun 

vermogen om topkwaliteit te leveren. Zij 

spreken niet graag over privé 

aangelegenheden.  

In minder goede doen worden mensen met 

een Analist profiel als pietluttig, te kritisch of 

negatief ervaren. Zij zijn dan defensief, 

afstandelijk en gereserveerd. Indien zij 

doorslaan in hun analyse zullen zij over-

analyseren. Anderen verwijten hen dan dat ze 

niet daadkrachtig zijn en geen beslissingen 

nemen. Zij vinden het lastig hun ongelijk toe te 

geven en zullen aan hun vergissing 

vasthouden door gegevens en feiten te vinden 

die hun vergissing ondersteunt en 

rechtvaardigt.  

Geprefereerde omgeving: Mensen met een 

Analist profiel komen het beste tot hun recht in 

een omgeving die te typeren is als zakelijk, 

gereserveerd en professioneel. Zij hechten aan 

een duidelijke focus op de werkzaamheden die 

uitgevoerd moeten worden en willen feedback 

krijgen op basis van geleverde prestaties.  

Doelstellingen: Mensen met een Analist 

profiel hechten aan hoge maatstaven, 

accuratesse en precisie. Zij houden van 

kwaliteit, logica en systematiek. 

Angsten: Mensen met een Analist profiel 

zullen proberen om kritiek zoveel mogelijk te 

voorkomen. Vandaar dat zij het lastig vinden 

om onder druk een resultaat te moeten 

realiseren. Zij zullen situaties vermijden waarin 

zij spontaan en dus onvoorbereid over hun 

privé leven moeten praten.  

Beïnvloeden van anderen: Mensen met een 

Analist profiel beïnvloeden anderen door hun 

koel rationele, logische benadering en 

beredenering. Verder benadrukken zij 

consequent de feitelijke gegevens waardoor 

het nemen van beslissingen op basis van 

objectiviteit af wordt afgedwongen. 

Waarde voor het team: Mensen met een 

Analist profiel komen in teamverband goed tot 

hun recht bij het uitvoeren van taken die 

accuratesse, organisatie, methoden en 

technieken en kwaliteit vereisen.  

Verhogen van effectiviteit: Mensen met een 

Analist profiel kunnen hun effectiviteit 

verhogen door een sociale, positieve en 

relaxte opstelling en het meer uit eigen 

beweging delen van inzichten en informatie. 

Verder kunnen zij hun effectiviteit verhogen 

door zich te realiseren dat goed ‘goed genoeg’ 

is en dat kritiek geen waardeoordeel over de 

persoon zelf is, maar bedoeld is om gedrag en 

de effecten daarvan in positieve zin te 

corrigeren.  
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De Verbeteraar  

 

Algemene beschrijving: Mensen met een 

Verbeteraar profiel zijn toegewijde, harde 

werkers en uitgesproken taakgericht. Het 

behalen van de resultaten is voor hen 

belangrijker dan inter-persoonlijke relaties. Zij 

zijn kritische denkers die problemen koel, 

rationeel en afstandelijk benaderen. Mensen 

met een Verbeteraar profiel zijn doorgaans wat 

formeler, meer terughoudend in relaties en 

controlerend. Zij willen snel resultaat behalen 

maar hechten ook aan kwaliteit of perfectie. Zij 

zijn goed in staat om de oorzaak van complexe 

problemen snel te doorgronden, mogelijke 

oplossingen te identificeren en tot een juiste 

keuze te komen. Zij zijn visionair, innovatief en 

veranderingsgericht met oog voor duurzame 

verbetering.  

Mensen met een Verbeteraar profiel stellen 

hoge eisen aan zichzelf en anderen. Hierdoor 

is de spreekwoordelijke boog continu 

gespannen. Zij hebben doorgaans minder 

aandacht voor de mens-kant van projecten en 

worden daarom regelmatig als niet-sociaal 

ervaren. Mensen met een Verbeteraar profiel 

kunnen op anderen dan ook als bot, 

minachtend, arrogant, egoïstisch, te 

controlerend of te kritisch overkomen. Zij 

vinden het lastig om belangrijke beslissingen 

voor zichzelf te nemen en blijven daarbij soms 

hangen in het afwegen van de verschillende 

mogelijkheden.  

Geprefereerde omgeving: Mensen met een 

Verbeteraar profiel komen het beste tot hun 

recht in een omgeving waarin complexe 

problemen opgelost moeten worden en ruimte 

bestaat voor innovatie en het initiëren van 

veranderingen. Zij werken graag samen met 

mensen die net zoals zij gedisciplineerd zijn, 

afspraken nakomen, hard werken en een groot 

verantwoordelijkheidsbesef hebben. Zij hebben 

behoefte aan vrijheid zonder supervisie of 

‘micromanagement’.  

Doelstellingen: Mensen met een Verbeteraar 

profiel willen excelleren en unieke prestaties 

realiseren. Zij streven naar perfectie en 

resultaat en hechten aan het zonder 

compromis voldoen aan normen en waarden.  

Angsten: Mensen met een Verbeteraar profiel 

voelen zich niet prettig in een omgeving die 

blijvend chaotisch is zonder dat zij daar wat 

aan mogen doen. Zij voorkomen met hun 

drang naar resultaat en perfectie dat zij fouten 

maken of falen.  

Beïnvloeden van anderen: Mensen met een 

Verbeteraar profiel beïnvloeden anderen door 

het initiëren van veranderingen en hun 

grondige, innovatieve en rationele aanpak. Zij 

benadrukken effectiviteit en efficiëntie alsook 

het nemen van verantwoordelijkheid. 

Werkethiek, kwaliteit, normen en waarden 

staan hoog in hun vaandel en dit dragen zij 

ook uit.  

Waarde voor het team: Mensen met een 

Verbeteraar profiel komen in teamverband 

goed tot hun recht door het identificeren en 

doorgronden van complexe problemen en het 

oplossen daarvan. Zij zijn verantwoordelijk, 

komen hun afspraken na en werken net zolang 

door totdat het resultaat behaald is.  

Verhogen van effectiviteit: Mensen met een 

Verbeteraar profiel kunnen hun effectiviteit 

verhogen door meer samen te werken, te 

ontspannen en zichzelf minder serieus te 

nemen. Verder kunnen zij hun effectiviteit 

verhogen door fouten te accepteren, minder 

perfectionistisch te zijn en een meer sociale en 

meer mensgerichte benadering.  
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De Werker  

 

Mensen met een Werker profiel ervaren soms 

een ‘interne strijd’ in hun hoofd en dit kan door 

deze persoon, en ook door hun omgeving, als 

vermoeiend worden ervaren. Deze ‘interne 

strijd’ wordt veroorzaakt doordat er twee 

tegengestelde krachten in het voorkeursgedrag 

van deze persoon zich manifesteren. Aan de 

ene kant is er een voorkeur voor 

taakgerichtheid en extraversie terwijl er aan de 

andere kant een voorkeur is voor 

mensgerichtheid en introversie. Dit zijn 

tegengestelde gedragsvoorkeuren die zich bij 

mensen met een Werker profiel voordoen. 

Algemene beschrijving: Mensen met een 

Werker profiel hebben eigen doelstellingen die 

zij graag op efficiënte wijze bereiken. Zij zijn 

verantwoordelijk ingesteld en zijn in staat om 

geheel zelfstandig resultaten te boeken omdat 

zij zowel bepalen wat zij willen bereiken alsook 

hoe zij dat willen bereiken. Zij zijn 

zelfverzekerde, ijverige en harde werkers die 

weinig delegeren en beloond willen worden op 

het moment dat zij slagen. Mensen met een 

Werker profiel confirmeren zich aan de 

doelstellingen van de organisatie, tenzij deze 

niet overeenkomen met de doelstellingen die 

zij voor zichzelf gesteld hebben. Zij hebben 

een actief leven en communiceren op directe 

wijze over wat ze denken, voelen en bereid zijn 

om te doen. Zij zijn competitief, vooral om 

zichzelf steeds weer te overtreffen en durven 

op zichzelf te vertrouwen.  

Mensen met een Werker profiel stellen hoge 

eisen aan de effectiviteit en efficiency van 

anderen. Zij beoordelen anderen op hun 

vermogen verantwoordelijkheid te nemen voor 

de eigen werkzaamheden en het behalen van 

feitelijke resultaten. Zij tonen hun ongenoegen 

en frustraties als anderen niet aan hun 

verwachtingen voldoen. Onder druk volharden 

zij maar kunnen ook koppig en ongeduldig 

worden.  

Geprefereerde omgeving: Mensen met een 

Werker werken profiel komen het beste tot hun 

recht in een omgeving waarin zij de vrijheid 

hebben om te bepalen wat ze doen en hoe ze 

dat doen. Zij behoeven nauwelijks supervisie 

en/of instructie. Zij werken graag op zichzelf 

maar kunnen ook samenwerken met 

competente mensen die, net zoals zijzelf, in 

staat zijn resultaten te behalen.  

Doelstellingen: Mensen met een Werker 

profiel willen op hun eigen manier hun eigen 

doelstellingen behalen.  

Angsten: Mensen met een Werker profiel 

voelen zich onprettig in een omgeving waarin 

mensen die minder verantwoordelijk, ijverig of 

competent zijn het behalen van de 

doelstellingen mogelijk in de weg staan. Zij 

vinden het niet prettig als anderen ze vertellen 

wat, wanneer of hoe zaken gedaan moeten 

worden.  

Beïnvloeden van anderen: Mensen met een 

Werker profiel beïnvloeden anderen door de 

verantwoordelijkheid voor de eigen 

werkzaamheden te benadrukken.  

Waarde voor het team: Mensen met een 

Werker profiel komen in teamverband goed tot 

hun recht doordat zij de te behalen resultaten 

vaststellen en vervolgens niet stoppen totdat 

die doelstellingen behaald zijn. Zij formaliseren 

de tijdsplanning, de activiteiten, de teamleden, 

de controles en het bijsturen van projecten 

zodat succes behaald wordt.  

Verhogen van effectiviteit: Mensen met een 

Werker profiel kunnen hun effectiviteit 

verhogen door te beseffen dat resultaten ook 

behaald kunnen worden met en door anderen. 

Verder kunnen zij hun effectiviteit verhogen 

door anderen niet te veroordelen als zij niet 

mee kunnen komen. Mensen met een Werker 

profiel zijn erbij gebaat om onder druk minder 

gefrustreerd of ongeduldig te zijn of zich de 

fouten van anderen aan te trekken.  
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De Overbrenger  

 

Mensen met een Overbrenger profiel ervaren 

soms een ‘interne strijd’ in hun hoofd en dit kan 

door deze persoon, en ook door hun omgeving, 

als vermoeiend worden ervaren. Deze ‘interne 

strijd’ wordt veroorzaakt doordat er twee 

tegengestelde krachten in het voorkeursgedrag 

van deze persoon zich manifesteren. Aan de 

ene kant is er een voorkeur voor 

mensgerichtheid en extraversie terwijl er aan 

de andere kant een voorkeur is voor 

taakgerichtheid en introversie. Dit zijn 

tegengestelde gedragsvoorkeuren die zich bij 

mensen met een Overbrenger profiel voordoen. 

Algemene beschrijving: Mensen met een 

Overbrenger profiel zijn goede, kritische 

denkers die veel verschillende input 

tegelijkertijd kunnen verwerken. Zij beoordelen 

of evalueren mensen en werkzaamheden. Zij 

hebben een duidelijke mening over mensen en 

groepen waarmee zij zich niet kunnen 

identificeren of waarmee zij het niet eens zijn. 

Mensen met een Overbrenger profiel zijn 

geïnteresseerd in mensen en hechten waarde 

aan wat anderen denken. Zij beschikken over 

een goed intuïtief vermogen t.a.v. situaties en 

mensen. Zij stellen hoge eisen aan zichzelf, 

zijn creatief en passen hun creatieve 

vermogens toe voor praktische doeleinden. 

Mensen met een Overbrenger profiel kunnen 

anderen voor zich winnen. Zij zijn goed in staat 

zijn om anderen te overtuigen op basis van 

ratio en logica. Zij werken vanuit een duidelijk 

plan zodat zij bij kunnen houden of ze 

voldoende voortgang realiseren.  

Mensen met een Overbrenger profiel hebben 

de neiging te weinig tijd te plannen voor 

bepaalde taken omdat zij sneller denken dan 

dat zij kunnen leveren. Onder druk kunnen zij 

zich gejaagd, ongeduldig en bovenmatig 

kritisch of negatief gedragen. Zij verbinden hun 

gevoel van eigenwaarde aan wat zij doen en 

de resultaten die zij behalen. Zij combineren 

denkvermogen en verbale begaafdheid 

waardoor zij kritiek op scherpe wijze kunnen 

verwoorden. 

Geprefereerde omgeving: Mensen met een 

Overbrenger profiel komen het beste tot hun 

recht in een omgeving waarin competitief 

gedrag en het behalen van duidelijke 

doelstellingen gewenst is. Zij werken graag 

samen met anderen die hun normen en inzet 

delen.  

Doelstellingen: Mensen met een Overbrenger 

profiel willen op een stijlvolle manier winnen. 

Winnen is dus belangrijk, maar wel volgens de 

regels en zonder daarbij relaties te 

beschadigen. Zij willen goed op anderen 

overkomen.  

Angsten: Mensen met een Overbrenger 

profiel voelen zich onprettig als zij een slechte 

indruk op anderen maken en wanneer zij 

verliezen. Zij worden ongeduldig als anderen 

geen initiatief tonen, twijfelen of aarzelen.  

Beïnvloeden van anderen: Mensen met een 

Overbrenger profiel beïnvloeden anderen door 

ze te betrekken en op vriendelijke wijze te 

overtuigen op basis van ratio en logica.  

Waarde voor het team: Mensen met een 

Overbrenger profiel komen in teamverband 

goed tot hun recht doordat zij doelstellingen 

behalen door het overtuigen en inzetten van 

mensen.  

Verhogen van effectiviteit: Mensen met een 

Overbrenger profiel kunnen hun effectiviteit 

verhogen door zichzelf vaker een halt toe te 

roepen en meer te ontspannen.  Zij kunnen 

verder hun effectiviteit verhogen door meer 

geduld op te brengen voor mensen die iets 

minder productief zijn.  



Sterke eigenschappen
Uw respondenten zijn in de gelegenheid geweest om de volgende vraag te beantwoorden: Wat ziet
u als sterke eigenschappen van Joe Sample? Hieronder treft u de eventuele antwoorden aan die zij
op deze vraag hebben gegeven. De antwoorden zijn gerangschikt per categorie respondenten.
Eventueel treft u antwoorden aan van respondenten die anoniem willen blijven. 
Zakelijke respondenten 
John de Goei schreef: 
Joe is een goede luisteraar, hij is in staat om tussen de regels door te lezen en voelt haarfijn aan wat
er aan de hand is.
Hij is een prettige collega, toont altijd interesse in wat ik doe en biedt hulp, zonder dat ik hier om
hoef te vragen. 
Beatrice Verkerk schreef: 
Eerlijk, oprecht en heeft een groot inlevingsgevoel.
Weet mij te motiveren door zijn enthousiasme en optimistische kijk op de wereld.
Hij neemt nooit zo maar een beslissing maar vraagt anderen altijd actief om hun mening.  
Persoonlijke respondenten 
Johan van Oltstede schreef: 
Je kunt met Joe goed praten. Ik vind het altijd prettig om met hem te filosoferen over het leven en
mijn hart bij hem te ‘luchten’. Hij is betrouwbaar, ziet het positieve in dingen en is altijd bereid om mij
te helpen.
Ik ben oprecht blij dat Joe mijn vriend is.  
Denise van Veen schreef: 
Joe is een echt gezelligheidsmens. Het is altijd leuk als hij er bij is en hij levert een positieve bijdrage
aan onze vriendenkring.
Joe is enthousiast en weet mij altijd aan het lachen te maken.   
Zakelijke en persoonlijke respondenten 
Peter van Dalen schreef: 
Zolang als ik Joe ken bruist hij van de ideeën. Hij is creatief en ziet altijd wel een oplossing.
Waar wij ook samen komen, Joe is altijd in staat om met iedereen in contact te komen en een
praatje te maken. Dit is heerlijk om te zien.  
Claude Moncharet schreef: 
Joe is a very friendly guy that takes really good care of his people.
He's able to detect what's going on in a team and supports everyone.
He is soft spoken and gives everyone the opportunity to share their ideas. He's what I'd call a true
people manager.  
Anoniem 
Enthousiasmerend, creatief, stimulerend en humor. 
Oog voor wat mensen willen. 
Vriendelijk, warm en loyaal 
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Weet goed aan te sluiten bij mensen en draagvlak te creëren. 
Overtuigend, hartelijk (mensen mens), creatief en inlevend.  
Easygoing, always positive, pleasant personality. 
Erg sociaal bewogen, eerlijk en spreekt zelden kwaad over anderen. 
Optimistisch en soms een echte gangmaker. 
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Mogelijke ontwikkelpunten
Uw respondenten zijn in de gelegenheid geweest om de volgende vraag te beantwoorden: Welke
mogelijke ontwikkelpunten ziet u voor Joe Sample? Hieronder treft u de eventuele antwoorden aan
die zij op deze vraag hebben gegeven. De antwoorden zijn gerangschikt per categorie
respondenten. Eventueel treft u antwoorden aan van respondenten die anoniem willen blijven. 
Zakelijke respondenten 
John de Goei schreef: 
Joe, je mag best wat assertiever worden. Zeg gewoon wat je er van vindt en zeg eens wat vaker
‘nee’ als iets je niet uitkomt. Hierdoor bespaar je jezelf een hoop werk en wordt het voor je collegae
duidelijker wat jij wilt.  
Beatrice Verkerk schreef: 
Ik denk dat het goed is als Joe wat vaker voor zichzelf kiest.
Hij heeft goede ideeën en het beste met mensen voor.
Neem dus gewoon die beslissing zonder hiervoor ‘goedkeuring’ te halen bij anderen.   
Persoonlijke respondenten 
Johan van Oltstede schreef: 
Blijf vooral wie je bent.
Je bent een echte vriend voor mij maar zorg ervoor dat je niet al het leed van anderen naar je toe
trekt en hier zelf te veel onder gaat lijden. Neem soms bewust wat afstand hiervan. 
Denise van Veen schreef: 
Joe is soms zo chaotisch dat hij zichzelf voorbij rent en dingen vergeet. Iets meer structuur en
vasthouden aan gemaakte afspraken maakt hem effectiever.   
Zakelijke en persoonlijke respondenten 
Peter van Dalen schreef: 
Ik wil Joe het advies geven om soms wat kritischer/objectiever te zijn over de ideeën die hij ten
uitvoer brengt. Niet alles en iedereen is even positief en van goede zin.
Think before you act! 
Claude Moncharet schreef: 
When things don't go as planned, I'd welcome Joe to act a little more forcefully. Reaching consensus
isn't always required. He might benefit from making his point, regardless of what others might think
of it.    
Anoniem 
Probeer naast het belang van mensen ook het resultaat in het oog te houden.  
Soms wat chaotisch. 
Meer daadkracht en resultaatgerichtheid 
Je kan soms besluiteloos overkomen. Heb vertrouwen in je eigen kunnen en neem die beslissing.
Hoe langer je wacht hoe onduidelijker het wordt voor je omgeving.  
Zeg eens wat vaker ‘nee’.  
I can't think of any ... perhaps being on time when meetings start?
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Zeg gewoon wat er op je hart ligt als je het ergens niet mee eens bent en wacht hier niet te lang
mee! Doordat je er soms te lang mee wacht komt dit, als je hier dan eindelijk iets over zegt, te hard
of agressief over.    
Meer methodisch werken en structuur aanbrengen in wat je doet.  
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Hieronder treft u per categorie een overzicht aan van de respondenten die een
bijdrage hebben geleverd aan de samenstelling van uw rapport. 

Zakelijke respondenten
Dhr. Jan de Graaf (jdgr@abnamro.nl)
Mevr. Jantine de Vos (jdv@abnamro.nl)
Dhr. Kees de Jong (kdj@klm.nl)
Mevr. Beatrice Verkerk (bv@unilever.com)
Dhr. Felix van Duijn (fvd@kpn.com)
Dhr. John de Goei (jdg@shell.com)
Mevr. Sophie Dekkers (sd@hotmail.com)
Mevr. Yvonne Jansen (yj@shell.com)

 
Persoonlijke respondenten
Mevr. Mirella van Doorn (mvd@corus.com)
Dhr. Michel van Lingen (mvl@batavus.com)
Dhr. Joost Verzet (jv@kpnmail.nl)
Mevr. Sylvia Groot (sg@planet.nl)
Dhr. Michael Brown (mb@hotmail.com)
Mevr. Denise van Veen (dvv@gmail.com)
Dhr. Johan van Oltstede (jvo@hotmail.com)
Dhr. Karen Brave (kb@gmail.com)

 
Zakelijke en persoonlijke respondenten
Mevr. Edwin Meier (em@gmail.com)
Dhr. Peter van Dalen (pvd@turnbond.nl)
Dhr. Claude Moncharet (cm@casino.fr)
Dhr. Marnix de Geus (mdg@atletiek.nl)
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