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Mijn vader was ook ondernemer
en had een BN-er in zijn les…

“Tijdens het bewegen moet ik denken aan mijn stijldanslessen onder 
leiding van mijnheer Huitema. Ik ben 15 jaar en dans de foxtrot met 
Meta, de zus van mijn vriendinnetje Jannie. Jannie is de vaste oppas 
van dansleraar Huitema en moet dus op de kinderen passen terwijl ik 
rondzwier met Meta. De Engelse wals, foxtrot en mijn lieveling, de 
chachacha. In gedachten zie ik me in John Travolta wit pak alle 
meiden van de dansvloer gekmaken met mijn heupen die in de 
chachacha schieten. Ik hoef maar met mijn vingers te knippen en kan 
elke griet meenemen naar huis.

In werkelijkheid ga ik na de dansles naar Jannie. Stiekem zitten we in 
het huis van mijnheer Huitema, hij weet niks van onze verkering. 
Terwijl hij mij de wals leert, denk ik: ja hoor, mijnheer Huitema, ik zal 
m'n passen wat kleiner maken, maar zo meteen zit ik mooi met uw 
oppas op uw bank roze koeken te eten en tongen we ons daarna 
helemaal gek.”





Wat ik leerde in de dansschool:

Handelen vanuit je kracht maakt je blij.

Als je blij bent gaat alles makkelijker

en kun je bergen verzetten.



DISC Gedragsstijlen



DISC Gedragsstijlen



DISC wordt aan de hand van 4 factoren gemeten:

Invloed
hoe oefen je invloed uit op anderen en hoe beïnvloed je 
anderen?

Stabiliteit
hoe reageer je op veranderingen en 
tempowisselingen?

Dominantie
hoe ga je om met problemen en het bereiken van 
resultaten?

Conformisme
hoe ga je om met procedures en regels die door anderen 
zijn opgesteld?



Hoe hoger de c, hoe meer je…

• jezelf conformeert aan processen en regels van anderen

• nauwkeurig, gedetailleerd en
perfectionistisch bent

• voorzichtig bent en minder risico’s neemt

• analytisch en geordend bent

• kritisch en kwaliteitsbewust bent



Hoe lager de c, hoe meer je…

• ongebonden bent en hoe minder je bereid bent te werken volgens 
de regels

• uitgaat van de grote lijnen en het grote plaatje

• bereid bent om risico te nemen

• structuur en procedures achterwege laat

• nonchalanter, autonoom en ongeremder bent



Hoe hoger de S, hoe meer je…

• werkt volgens vaste patronen,
gewoonten en werkwijzen

• het lastig vindt om te gaan met veranderingen

• een laag werktempo hebt

• geduldig, ondersteunend en attent bent



Hoe lager de S, hoe meer je…

• gesteld bent op uitdagend werk en
minder op routinematig werk

• bereid bent om je aan te passen aan veranderingen

• een hoog werktempo hanteert

• impulsief en deadlinebewust bent



Hoe hoger de D, hoe meer je…

• de neiging hebt grip te willen op de omgeving en deze te willen 
beheersen

• wil winnen en resultaatgericht bent

• proactief reageert op veranderingen

• streeft naar uitdagingen en vooruitgang

• een kort lontje hebt en boos wordt (en hoe sneller je het weer 
vergeten bent)



Hoe lager de D, hoe meer je…

• geen behoefte hebt aan controle en het beheersen van je omgeving

• behoudend en berekenend bent

• ontspannen en meegaand bent

• afwachtend en reactief bent en
je afhankelijk opstelt

• bescheiden en inschikkelijk bent



Hoe hoger de I, hoe meer je…

• invloed wilt uitoefenen op je omgeving vanuit overtuigingskracht, 
charisma of charme

• vertrouwen hebt in anderen

• optimistisch, enthousiast en hartelijk bent

• nieuwe initiateven snel opstart



Hoe lager de I, hoe meer je…

• feiten presenteert en inhoud boven vorm stelt

• sceptisch en op je hoede bent

• pessimistisch, argwanend en bezorgd bent

• observerend en terughoudend bent



Gedragsstijlen beïnvloeden elkaar

Hoog rood en geelHoog rood en blauw



Kwaliteiten BlauwKwaliteiten Rood Kwaliteiten Geel

Doortastend

Zelfstartend

Doelgericht

Vasthoudend

Besluitvaardig

Optimistisch

Overtuigend

Voorkomend

Vertrouwend

Motiverend

Inspirerend

Diplomatiek

Geordend

Accuraat

Systematisch

Analytisch

Objectief



Welke twee gedragsstijlen zijn bij jou
het meest waarneembaar?

En waar vind jij dus jouw persoonlijke blijmakers?

Welke kleuren geven jou kracht?





Schakel jij anderen in om dat 
waar jij niet blij van wordt (voor 
je) te doen?



Logopedist 2.0

dienstverlenendvernieuwendscherpzichtbaar

positiefverbondenautonoomproactief



Met DISC de diepte in

• Uitvoerige analyse

• Hoe stem je praktisch af op de verschillende gedragsstijlen binnen je kring?

• Hoe motiveer je de verschillende gedragsstijlen binnen je kring?

• De gedragsstijlen binnen je kring: sterke en zwakke punten van de groep, kansen, 
potentie, de rollen van je kringleden, welke stappen kunnen er worden gezet?

• En ook: afstemming logopedist en cliënt.



Jullie zijn allemaal helemaal ok zoals jullie zijn.
Bevlogen kringbegeleiders, die zo gemotiveerd zijn, dat ze in hun vrije tijd ook 

doen aan kennisverbreding.

Ik wens jullie allemaal volledige focus op

jullie persoonlijke blijmakers toe!



Dankjewel
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