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DISC gaat over het zichtbare 
gedrag…

onder de waterlijn praten we 
over drijfveren
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De DISC Quick-scan meet jouw gedragsstijlen en geeft daarvan een analyse die jezelf en anderen in staat stelt om jou beter te begrijpen. Het gaat niet 

om goed of fout. De quick-scan meet alleen jouw zichtbare gedrag. Dat gedrag is in verschillende situaties meer of minder effectief. Uiteindelijk 
hebben we allemaal onze kwaliteiten en valkuilen. Wij richten ons op de effectiviteit en zelfstandigheid van teams. In dat kader hebben we jou 

gevraagd om als uitgangspunt te nemen voor het beantwoorden van de vragen: ‘Hoe zie jij jezelf in jouw werkomgeving?’. 

Op basis van jouw antwoorden zijn wij in staat om jouw voorkeursstijl te bepalen die je van huis meeneemt. We noemen dat ook wel het ‘natuurlijke 

gedrag’. Daarnaast brengt de quick-scan jouw ‘respons gedrag’ in kaart. Door het respons gedrag te vergelijken met het natuurlijke gedrag, krijg je een 

beeld van de aanpassingen die je doet in jouw gedragsstijl op het moment dat jij je in de werkomgeving bevindt. Dat we ons aanpassen aan de 
omgeving is vrij gebruikelijk. Interessant is vooral op welke manier en in welke mate je dat doet.

De DISC Quick-scan werkt in het terugkoppelen van de resultaten met een 6-punts-schaal. In tegenstelling tot de gebruikelijke DISC analyses krijg je 

geen exacte score. Dat is wat ons betreft de meerwaarde van een uitgebreide DISC analyse. Bovendien ontvang je in de uitgebreide variant een 
volledig maatwerk rapport dat je aanzienlijk meer detailinformatie geeft en dat volledig geënt is op joúw specifieke gedragsstijl. Indien er aanleiding 

toe is om de uitgebreide analyse te gebruiken, horen we dat graag en stellen we die vanzelfsprekend ter beschikking.

DISC GEDRAG
IEDER ZIJN EIGEN GEDRAGSSTIJL
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DISC GEDRAG
IEDER ZIJN EIGEN GEDRAGSSTIJL

Dr. Jung onderscheidde en beschreef in 1921 vier ‘typen’ mensen aan de hand van vier 
psychologische functies: denken, voelen, waarnemen en intuïtie. Hij breidde deze vierdeling 
later uit door de tweedeling Introvert/Extravert eraan toe te voegen. 

De DISC-theorie werd in 1928 omschreven door de Amerikaanse psycholoog Dr. William 
Moulton Marston in zijn werk ‘The emotions of normal people’. Hij zet hierin het gedrag van 
mensen af langs twee assen: de as ‘passief reagerend/actief reagerend’ en de as 
antagonistische omgeving/goedgezinde omgeving. Vervolgens ontwikkelde hij een vier 
kwadrantenconcept, DISC: 

DOMINANTIE (DYNAMISCH) : gaat over de omgang met problemen en uitdagingen
INVLOED (INTERACTIE) : gaat over de omgang met mensen en emoties
STABILITEIT (SOCIAAL) : gaat over de reactie op verandering en tempowisselingen
CONFORMITEIT (CORRECT) : gaat over de reactie op regels, procedures en protocollen



SAMENGEVAT KUNNEN DE DISC-KWADRANTEN ALS VOLGT WORDEN OMSCHREVEN:

DOMINANTIE

Hoe hoger de D-score, hoe sterker de neiging de omgeving te beheersen en te controleren. Hoe lager de D-score, hoe meegaander het gedrag is. De 

hoge D reageert proactief op veranderingen en uitdagingen, wil graag winnen, is resultaatgericht, is snel kwaad, maar is het ook snel weer vergeten. 
We noemen dit gedrag ook wel het Vurige ROOD.

INVLOED

De hoge I oefent invloed uit op zijn omgeving via verbale overtuigingskracht en non-verbale uitstraling of charme. Hoe hoger de I, hoe groter het 

vertrouwen in anderen. Hoe lager de I, hoe sceptischer het gedrag. De lage I is meestal stil en houdt er niet van anderen zijn ideeën te verkopen. De 
hoge I is enthousiast, hartelijk en grenzeloos optimistisch. Dit is het Zonnige GEEL.  

STABILITEIT

De hoge S houdt ervan volgens vaste gewoontepatronen te werken. Hoe hoger de S, hoe geringer de flexibiliteit bij het omgaan met veranderingen. 

Hoe lager de S, hoe groter de wil en capaciteit tot aanpassing aan veranderingen in de omgeving. Het werktempo van de hoge S is langzaam maar 
gestaag, het tempo van de lage S is hoog maar hectisch. De hoge S is geduldig, attent, servicegericht en betrouwbaar. We noemen dit gedrag het 

Aardse Groen. 

CONFORMITEIT

Hoe hoger de C, hoe meer men zich houdt aan vaste regels en procedures. Hoe lager de C, hoe sterker de neiging tot ongebonden denken en 
handelen. De hoge C is nauwkeurig, geordend en perfectionistisch. De lage C is creatief en non-conformistisch. De hoge C is voor alles een analist. We 

noemen dit gedrag ook wel het Neutrale Blauw. 
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DISC GEDRAG
ALS GEHEUGENSTEUN

CONFORMITEIT STABILITEIT

DOMINANTIE INVLOED
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Talent wins games, 

but teamwork wins
championships…



Wellicht is het herkenbaar dat jij je - afhankelijk van de omgeving - wat anders opstelt en gedraagt. Het is vooral interessant om te overdenken: waarom je 

het gedrag op deze manier aanpast, in welke mate je het gedrag aanpast in reactie op die omgeving en vanzelfsprekend of dat daadwerkelijk effectief is. 

Logischerwijze laat je het gedrag met een hoge score ook veel zien aan jouw omgeving. En gedrag met een lage score laat je weinig zien. Maar verschillen 

daarin zijn mogelijk, ofschoon ze wel vaak energie kosten. De DISC Quick-scan werkt in het terugkoppelen van de resultaten met een 6-punts-schaal. 
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En ten aanzien van jouw ‘respons op de omgeving’:

• Als reactie op en naar de mensen in jouw omgeving 

vertoont jij dit gedrag ZEER VEEL

• Als reactie op en naar de mensen in jouw omgeving 

vertoont jij dit gedrag VEEL

• Als reactie op en naar de mensen in jouw omgeving 

vertoont jij dit gedrag BOVEN GEMIDDELD veel

• Als reactie op en naar de mensen in jouw omgeving 

vertoont jij dit gedrag ONDER GEMIDDELD weinig

• Als reactie op en naar de mensen in jouw omgeving 

vertoont jij dit gedrag WEINIG

• Als reactie op en naar de mensen in jouw omgeving 

vertoont jij dit gedrag ZEER WEINIG

De 6-punts-schaal bestaat uit de volgende categorieën:

• ZEER HOOG: 'tekenend en duidelijk zichtbaar of zeer 

herkenbaar voor mensen in de omgeving’

• HOOG: 'schakelt makkelijk met hoge scores en heeft zelf 

ook behoorlijk wat in huis’

• BOVEN GEMIDDELD: ‘flexibel naar hogere en lagere scores, 

daardoor lastiger te herkennen’

• ONDER GEMIDDELD: ‘met respect naar lage scores, je vindt 

het gedrag zelf ook lastig om te vertonen’

• LAAG: ‘nauwelijks zichtbaar voor jouw omgeving, andere 

categorieën voeren de boventoon’

• ZEER LAAG: 'de welbekende achilleshiel, het gemis in het 

gedrag, met wilskracht te compenseren’
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NATUURLIJK GEDRAG
UITKOMSTEN DISC QUICK-SCAN
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RESPONS OP DE OMGEVING
UITKOMSTEN DISC QUICK-SCAN
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COMBINATIE SCORES
TEAMPROFIEL
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TEAMGEMIDDELDE
TEAMPROFIEL
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WE LOVE TO WORK & 

WE LOVE WHERE WE WORK…



TEAMSCORES
IEDER ZIJN EIGEN GEDRAGSSTIJL15

Deze maatwerk rapportage is gericht op de teamscores en bedoeld om een dialoog te voeren over een (nog) betere samenwerking. Naast de 

individuele scores die de teamleden al hebben ontvangen, is met name de samenhang interessant. Verdiepingsvragen naar aanleiding van 
deze teamscores kunnen zijn:

• In hoeverre zijn alle kleuren vertegenwoordigd? Wat is het gevolg van de kleuren die over of onder vertegenwoordigd zijn? Wat betekent 

dat voor de samenwerking?

• Waar liggen mogelijkheden om elkaar onderling te coachen? In hoeverre zijn de teamleden met tegenoverliggende kleuren in staat om 
die coachrol te vervullen?

• Waar zitten de welbekende valkuilen? Waar kunnen teamleden in doorslaan? En bij wie roept dat dan een ‘allergische reactie’ op?

En tot slot

• Wat is de gemiddelde teamscore? Waar zitten dan de gemiddelde kwaliteiten en valkuilen van dit team?


