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DE DISC-ZELFSCAN
De DISC-zelfscan leert je
begrijpen waarom je doet wat
je doet. En wat dat aan vooren nadelen met zich
meebrengt.

Concreet levert de DISC-zelfscan
je het volgende op:
Met de DISC-zelfscan ga je ontdekken
wat jouw kleur en profiel is. Nadat je een
vragenlijst over jezelf hebt ingevuld, heb
je een grove profielschets van jezelf in
handen. Die helpt je inzien waarom je
doet wat je doet. Zo kun je bijvoorbeeld
ontdekken wat jouw krachten en
valkuilen zijn.
Je leert (juist door de kennis over je eigen
gedrag) hoe je jouw stijl zo kunt
aanpassen dat je effectiever met
anderen kunt communiceren. Ja, ook
met die ene irritante kennis of collega.
Je leert je inleven in een ander, waardoor
je dankzij een paar kleine aanpassingen
in je communicatie makkelijker een 'klik'
kunt maken. Ook met mensen die heel
anders zijn.

In gesprekken met anderen krijg je
misschien weleens feedback op de
manier hoe jij dingen aanpakt en
wellicht in jouw communicatiesstijl
naar anderen. Bijvoorbeeld dat je niet
attent bent. Of dat je je andersom juist
te veel zorgen maakt om mensen in
jouw omgeving.

Tijd voor de zelfscan!
De SCAN bestaat uit verschillende rijen van vier kenmerken. Aan
jou de taak om te bepalen in welke kenmerken jij jezelf het beste
herkent.
STAP 1
Bepaal eerst per groep welk van de vier kenmerken het beste bij je past. Zet een 4 in het
vakje achter dat kenmerk.
STAP 2
Bepaal daarna welk van de overgebleven kenmerken het minst goed bij je past en zet in
het vakje daarachter een 1.
STAP 3
Kijk vervolgens welk van de twee overgebleven kenmerken het beste bij je past en geef dit
kenmerk het cijfer 3.
STAP 4
Zet tot slot een 2 bij het enige overgebleven kenmerk uit het groepje.
Aan elk van de kenmerken is steeds een letter gekoppeld. Tijdens de scan hoef je daar nog
niets mee te doen; de letters zijn pas interessant na afloop van de scan. Ga vooral af op je
eerste ingeving als je de kenmerken beoordeelt. En realiseer je dat er geen goed of fout is.

DE UITSLAG INTERPRETEREN
Heb je alle kenmerken van een cijfer voorzien? Top! Dan is
het nu tijd voor het leukste onderdeel van de scan:
ontdekken welk profiel er voor jou uitrolt.
Om jouw profiel te achterhalen, heb je eerst een notitieboekje en pen en wat rekenvaardigheid
nodig. Of gewoon een calculator op je telefoon – als je dat fijner vindt. Tel voor iedere letter de
puntenaantallen bij de verschillende vragen bij elkaar op. Je weet dan hoe hoog je op elke
letter scoort.
Waarschijnlijk komt er één letter uit waar je het hoogste aantal punten op hebt gescoord. Die
letter staat voor het kwadrant waar jij in past. Wees niet bang: het is niet de bedoeling van de
test om je in een hokje te plaatsen. Het is dan wel gebruikelijk dat je gedrag hebt dat in basis
overeenkomt met één kwadrant, maar waarschijnlijk heb je daarnaast ook punten gescoord
op de andere kwadranten.
Onthoud vooral dat wat jouw combinatie van kenmerken ook is, er nooit sprake is van goed of
fout. Het is alleen maar fijn dat ieder mens anders is.

ONTDEK JOUW PROFIEL
Zodra je hebt ontdekt op welke
letter jij het hoogst hebt gescoord,
weet je welk profiel het beste bij jou
past.
Op de volgende pagina’s kun je voor
ieder profiel lezen wat de
kenmerken, krachten, valkuilen en
do’s en don’t in de communicatie bij
dit profiel zijn.
Lees dit aandachtig door en doe er
je voordeel mee.

DIRECT
SNELLE BESLISSER | GEEFT RICHTING |
RESULTAATGEDREVEN
Heb jij vooral hoog gescoord op de letter C? Dan pas jij in
het RODE profiel. Waarschijnlijk herken je jezelf dan
grotendeels in de volgende kenmerken:
Met de tweede plek neem jij
geen genoegen. Het liefst ben
je de beste. Bij voorkeur in
alles.
Een denderend resultaat is
voor jou belangrijker dan de

KRACHT
De leiding nemen? Daar draai jij je hand niet
voor om. Net als het nemen van beslissingen.
Dat kunnen mensen wel aan jou overlaten.
Verder neem je initiatief, werk je doelgericht
en weet je daarmee je gestelde doelen te
behalen. Of beter nog: te overtreffen.

weg ernaartoe.
Uitgebreide details doen er
voor jou niet toe. Je hebt
liever feiten en highlights.
Als iemand de leiding moet
nemen, zal jij de eerste zijn die
zijn hand op steekt.
Delegeren is voor jou geen
enkel probleem.

VALKUIL
In je streven naar goed resultaat kun je
weleens de neiging hebben om het werk van
anderen te controleren. Soms een valkuil, want
niet iedereen stelt het op prijs als je hen de
ruimte om fouten te maken ontneemt.
Daarnaast heb je soms de neiging om de lat te
hoog te leggen. Voor anderen, maar ook voor
jezelf.

INVLOED
OVERTUIGEND | HECHT WAARDE AAN STATUS |
PRAAT GRAAG
Heb jij vooral hoog gescoord op de letter A? Dan pas jij in
het GELE profiel. Waarschijnlijk herken je jezelf dan
grotendeels in de volgende kenmerken:

Het grote plaatje is voor jou
belangrijker dan alle details.

Veranderingen en innovaties?
Daar ben jij gek op!

KRACHT
Jij hebt een nogal creatief brein en
kunt dan ook prima denken in
oplossingen. Daarbij weet je ook
anderen te inspireren, onder andere
met je eindeloze positiviteit.

Een omgeving met positieve
en enthousiaste mensen haalt
het beste in jou naar boven.

Je praat makkelijk voor
groepen. In de schijnwerpers
staan vind je geen probleem.
Dat doe je zelfs maar al te
graag.

VALKUIL
Administratieve taken zijn niet jouw
sterkste kant. Ook heb je door je
enthousiasme over veel verschillende
ideeën weleens de neiging je focus te
verliezen.

SOCIAAL
GEDULDIG | BESCHEIDEN | HANDS-ON

Heb jij vooral hoog gescoord op de letter B? Dan pas jij in
het GROENE profiel. Waarschijnlijk herken je jezelf dan
grotendeels in de volgende kenmerken:

KRACHT
Stabiliteit en harmonie zijn
jouw sleutelwoorden.

Je bent dan ook een echt
mensen-mens.

Jij bent een uitstekende
luisteraar, waardoor je mensen zich op
hun gemak laat voelen. Ook breng je
daarmee harmonie in groepen. Verder is
teamwork helemaal jouw ding en doe je
dat maar al te goed.

En je vindt het belangrijk dat jij
en anderen bij zaken
betrokken worden.
Risico's en verandering? Dat
hoeft van jou niet per se.
Conflicten vind je vervelend. Jij
ziet het liefst rust en vrede.

VALKUIL
Jezelf wegcijferen is
jouw grootste valkuil. Ook heb je
weleens de neiging om (te)
afwachtend te zijn.

CORRECT
ANALIST MET OOG VOOR DETAIL | NAUWKEURIG |
HOUDT VAN PROCEDURES
Heb jij vooral hoog gescoord op de letter D? Dan pas jij in
het BLAUWE profiel. Waarschijnlijk herken je jezelf dan
grotendeels in de volgende kenmerken:

Jij gaat graag op zoek naar
informatie.

Je denkt logisch na en
analyseert alles grondig. Tot
in de puntjes.

KRACHT
Informatie uitzoeken kun
jij als de beste. Sherlock Holmes is er niets bij.
Verder kun je uitstekend werkzaamheden
coördineren en grip houden op wat er loopt.
Ook ben je een snelle denker en een rustige
prater die zijn of haar woorden
goed overweegt.

Ook lever je het liefst perfect
werk af. Nauwkeurigheid vind
je belangrijk.
Het proces kennen vind je
belangrijk.
Je werkt graag zelfstandig.

VALKUIL
Door je wens om alles perfect te
doen, kun je het lastig vinden om
beslissingen te nemen. Ook té veel
dingen zelf willen doen (en dus te
weinig delegeren) kan een valkuil
van je zijn.

