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WELKOM TERUG BIJ EVERYTHING DiSC®

Het Everything DiSC profiel begrijpen

Paul, dit profiel is ontwikkeld om jou beter te laten begrijpen wie Tea Meerkerk is en om een effectievere 
werkrelatie te ontwikkelen tussen jullie twee. Alle informatie is gegenereerd op basis van de antwoorden die 
jij en Tea hebben gegeven bij het creëren van jullie Everything DiSC® profielen. Ook dit profiel is gebaseerd 
op het Everything DiSC model. Hieronder een samenvatting van het model en de vier DiSC® stijlen.
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HOE TEA EN JIJ IN DE 
EVERYTHING DiSC® CIRKEL PASSEN

De acht woorden die rondom de Everything DiSC® cirkel staan, geven de prioriteiten weer die mensen 
gebruiken in hun werk. Deze prioriteiten beïnvloeden de manier waarop zij met anderen omgaan.

                                                                                                                                           

    
 = Paul: 

    
 = Tea: 

SC-Stijl i-Stijl

Jij legt de nadruk op: Tea legt de nadruk op:

• STABILITEIT
• ONDERSTEUNING
• NAUWKEURIGHEID
• UITDAGING
• RESULTATEN

• ENTHOUSIASME
• ACTIE
• SAMENWERKING
• NAUWKEURIGHEID
• UITDAGING

Elkaars prioriteiten begrijpen

Over het algemeen herkennen mensen zich goed in de drie prioriteiten die het dichtst bij hun puntplaatsing 
in de DiSC-cirkel liggen. Maar soms kan iemand een of meerdere extra prioriteiten hebben. Deze worden 
dan toegevoegd aan hun meer karakteristieke prioriteiten. Tea en jij breiden jullie karakteristieke prioriteiten 
allebei uit door twee extra prioriteiten toe te voegen.

Kenmerkend voor jouw SC-stijl, focus jij je 
op:

Kenmerkend voor Tea's i-stijl, Tea focust zich 
op:

• Orde en Stabiliteit bewaren. o Enthousiasme uiten en de sfeer erin houden.

•
Zeker weten dat mensen de Ondersteuning 
krijgen die zij nodig hebben. o

Actie ondernemen om snelle vooruitgang te 
boeken. 

•
Planmatig werken om Nauwkeurige 
uitkomsten te realiseren. o

Teamgeest ontwikkelen door Samenwerking 
aan te gaan met anderen.

Daar komt bij dat jij ook gericht bent op: Daar komt bij dat Tea ook gericht is op:
• Ongefundeerde ideeën Uitdagen en ter 

discussie stellen.
• Hoogwaardige Resultaten behalen.

o Werken met precisie en Nauwkeurigheid.
o Ongefundeerde ideeën Uitdagen en ter 

discussie stellen.

Zoals je kunt zien in de cirkel hierboven, zitten jullie puntplaatsingen in de cirkel best ver van elkaar af. Dit 
hoeft niet te betekenen dat jullie geen overeenkomsten hebben, of dat jullie het lastig vinden om met elkaar 
samen te werken. De volgende pagina's geven je de mogelijkheid om te onderzoeken wat jullie 
overeenkomsten en verschillen zijn en om te zien hoe deze om te zetten in sterktes en verbeterpunten.
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RUSTIG >> ENERGIEK

Ontdekken

Als het gaat om tempo, zijn sommige mensen van nature rustig, terwijl anderen 
juist energiek zijn. Jij werkt graag planmatig op een gematigd tempo, terwijl 
anderen juist zaken dynamischer aanpakken. Jij zult ervaren dat jouw voorkeur 
voor een afgemeten tempo beter past bij sommige situaties dan bij andere.

• Rustige mensen willen betrouwbare uitkomsten leveren.
• Energieke mensen gaan eerder voor snelle verbeteringen.
• Gedragingen aan beide uiteinden van de schaal zijn waardevol.

Rustig Energiek

Jij bent erg rustig; Tea is zeer energiek. Paul, vergeleken met Tea, werk jij waarschijnlijk liever meer 
stapsgewijs en methodisch.

Maak persoonlijk  X ?

Paul's Eigenschappen Tea's Eigenschappen

Werkt graag op een gematigd tempo Werkt graag op een hoog tempo

Heeft waarschijnlijk een hekel aan last-minute 
deadlines of plotselinge veranderingen

Krijgt energie van veel verschillende 
activiteiten tegelijkertijd en strakke deadlines

Kan soms buitensporig behoedzaam 
overkomen

Kan soms te haastig overkomen

Toepassen

Mogelijke struikelblokken in de samenwerking met Tea

• Tea kan gefrustreerd raken van jouw behoedzame tempo.
• Jij vindt dat Tea te snel gaat en daarmee belangrijke details wellicht over het hoofd ziet.

Mogelijke voordelen als jij en Tea samenwerken.

• Tea werkt graag onder druk en met strakke deadlines.
• Jij let zeer goed op hoeveel tijd er nodig is om zaken op de juiste manier te doen.

Tips om samen te werken met Tea

• Werk samen om tijdslijnen vast te stellen waar jullie beiden je goed bij voelen.
• Probeer je tempo aan te passen aan Tea's tempo wanneer de situatie daar om vraagt.
• Vraag Tea om het langzamer aan te doen als jij sterk het gevoel hebt dat meer overleg nodig is.

Tea

Paul



© 2018 door John Wiley & Sons, Inc. Alle rechten voorbehouden. Reproductie in 
welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, is verboden. Paul die samenwerkt met Tea 5

GEDURFD >> ZORGVULDIG

Ontdekken

Als het gaat om risico's nemen, zijn sommige mensen gedurfd, terwijl anderen 
juist behoedzamer en zorgvuldiger kunnen zijn. Jij zult waarschijnlijk eerder 
voorzichtig zijn, terwijl andere mensen juist meer gedurfd en avontuurlijker 
kunnen zijn. In sommige situaties is jouw behoedzame aanpak best effectief, 
maar in andere gevallen kan het begrenzend werken.

• Behoedzame mensen willen het liever rustig aan doen.
• Gedurfde, brutale mensen houden van doorpakken.
• Gedragingen aan beide uiteinden van de schaal zijn waardevol.

Gedurfd Behoedzaam

Jij bent erg behoedzaam; Tea is zeer gedurfd. Paul, vergeleken met Tea zul jij waarschijnlijk eerder een 
behoedzame aanpak kiezen.

Maak persoonlijk  X ?

Paul's Eigenschappen Tea's Eigenschappen
Ziet grote veranderingen waarschijnlijk eerder 
als risicovol of stressvol

Ziet verandering waarschijnlijk als stimulerend

Vertrouwt op goede, bewezen en betrouwbare 
methodes en oplossingen

Legt nieuwe ideeën en aanpakken voor

Kan soms star overkomen Kan soms onbezonnen overkomen

Toepassen

Mogelijke struikelblokken in de samenwerking met Tea

• Tea kan het gevoel hebben dat jij extreem conventioneel of risicomijdend bent.
• Jij vindt Tea's aanpak soms wat onbezonnen.

Mogelijke voordelen als jij en Tea samenwerken.

• Jouw gevoel voor behoedzaamheid kan onaangename verrassingen tot een minimum beperken.
• Tea's gewaagde ideeën, kunnen soms tot waardevolle verbeteringen leiden.

Tips om samen te werken met Tea

• Keur Tea's gewaagde of avontuurlijke ideeën niet af voordat deze duidelijk uitgelegd zijn.
• Vraag je af of Tea's plannen daadwerkelijk te riskant zijn of dat het idee van verandering gewoon 

ongemakkelijk aanvoelt.
• Stimuleer Tea om jouw terechte bezwaren te overwegen.

Tea

Paul
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GEDULDIG >> GEDREVEN

Ontdekken

Als het gaat om urgentie, verschillen mensen van nature in hoe geduldig of 
gedreven zij zijn. Omdat jij liever een rustige, meer gematigde aanpak verkiest, 
vind jij het moeilijk je te vereenzelvigen met mensen die ongeduldig zijn. 
Afhankelijk van de situatie en met wie jij communiceert, zul je ervaren dat jouw 
geduldige karakter zowel voor- als nadelen heeft.

• Geduldige mensen willen graag meer doorlooptijd voor projecten.
• Gedreven mensen willen graag uiterst strakke tijdslijnen uitzetten.
• Gedragingen aan beide uiteinden van de schaal zijn waardevol.

Geduldig Gedreven

Jij bent zeer geduldig; Tea is zeer gedreven. Paul, vergeleken met Tea ben jij redelijk rustig en relaxed.

Maak persoonlijk  X ?

Paul's Eigenschappen Tea's Eigenschappen

Legt niet graag druk op anderen Spoort anderen aan om snel te bewegen

Accepteert vertragingen geduldig
Kan geïrriteerd raken als anderen een gebrek 
aan urgentie lijken te hebben

Laat gebrek aan urgentie zien Kan soms ongeduldig overkomen

Toepassen

Mogelijke struikelblokken in de samenwerking met Tea

• Tea kan het gevoel hebben dat jij geen gevoel voor urgentie hebt.
• Jij denkt dat Tea te ongeduldig is.

Mogelijke voordelen als jij en Tea samenwerken.

• Jouw relaxte benadering, houdt de spanning beperkt en draagt bij tot uitkomsten van goede 
kwaliteit.

• Tea's focus op het behalen van snel resultaat, kan bijdragen aan snellere probleemoplossing.

Tips om samen te werken met Tea

• Benoem situaties waarbij een wat meer geduldige houding loont.
• Erken het belang van een hoger tempo als dit nodig is.
• Help Tea om manieren te vinden om sneller voortgang te boeken.

Tea

Paul
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OPEN >> GESLOTEN

Ontdekken

Als het gaat om manieren van werken, spelen de natuurlijke voorkeuren van 
mensen om gesloten of open te zijn een rol. Jouw voorkeur gaat uit naar rustig 
en alleen werken aan een taak, terwijl anderen juist behoefte hebben aan 
sociaal contact en samenwerken. Jouw voorkeur om gesloten te zijn heeft 
plussen en minnen afhankelijk van de situatie en de mensen met wie je werkt.

• Gesloten mensen werken liever zelfstandig.
• Open mensen werken graag samen.
• Gedragingen aan beide uiteinden van de schaal zijn waardevol.

Open Gesloten

Jij bent zeer gesloten; Tea is vrij open. Paul, vergeleken met Tea, ben jij waarschijnlijk liever op jezelf en heb 
jij er geen problemen mee om voor langere tijd zelfstandig te werken.

Maak persoonlijk  X ?

Paul's Eigenschappen Tea's Eigenschappen
Vermijd liever sociale gelegenheden waar je 
veel nieuwe mensen moet ontmoeten

Vindt sociale gelegenheden waarschijnlijk leuk 
en ontmoet graag nieuwe mensen

Werkt heel graag zelfstandig
Wordt waarschijnlijk een beetje rusteloos bij te 
lang alleen moeten werken

Kan overkomen als gereserveerd en moeilijk 
hoogte van te krijgen

Wordt soms gezien als best wel spraakzaam

Toepassen

Mogelijke struikelblokken in de samenwerking met Tea

• Omdat jij meer ruimte voor jezelf creëert, voelt Tea zich minder uitgenodigd om jou te benaderen.
• Tea's wens om als een team te werken, kan ongemakkelijk voor jou voelen.

Mogelijke voordelen als jij en Tea samenwerken.

• Tea's samenwerkingsinspanningen, leiden vaak tot waardevolle ideeën die verschillende 
perspectieven kunnen blootleggen.

• Jij bent bereid om werkzaamheden op te pakken waarbij je langere tijd zelfstandig en alleen moet 
werken.

Tips om samen te werken met Tea

• Spreek af om samen te werken verschillende perspectieven kunnen leiden tot beter resultaat.
• Neem de moeite om af en toe over "koetjes en kalfjes" te praten, zodat Tea het gevoel heeft dat jij 

benaderbaar bent.
• Zorg dat je in contact blijft, houd elkaar op de hoogte en geef aan wat voor jou goede manieren zijn 

(telefoon, email, etc.).

Tea

Paul
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INSCHIKKELIJK >> VASTBERADEN

Ontdekken

Als het gaat om temperament, zijn sommige mensen inschikkelijker, terwijl 
anderen meer vastberaden zijn. Jij bent doorgaans nogal vasthoudend - 
misschien soms zelfs koppig - terwijl andere mensen zich wellicht eerder zullen 
aanpassen. Hoewel jouw vastberaden aard soms een voordeel kan zijn, kan het 
ook sommige relaties onder druk zetten.

• Vastberaden mensen houden vast aan hun ideeën.
• Inschikkelijke en meer tolerante mensen, stemmen hun mening af op die 

van anderen.
• Gedragingen aan beide uiteinden van de schaal zijn waardevol.

Inschikkelijk Vastberaden

Jij bent vrij vastberaden; Tea is vrij vastberaden. Paul, vergeleken met Tea jullie zijn beiden waarschijnlijk 
vasthoudend over je mening.

Maak persoonlijk  X ?

Paul's Eigenschappen Tea's Eigenschappen
Aarzelt om advies en input van anderen te 
vragen

Aarzelt om advies en input van anderen te 
vragen

Is nogal verknocht aan eigen ideeën Is nogal verknocht aan eigen ideeën

Kan soms wat koppig overkomen Kan soms wat koppig overkomen

Toepassen

Mogelijke struikelblokken in de samenwerking met Tea

• Jullie kunnen verzanden in discussie en muggenzifterij over niet belangrijke onderwerpen.
• Jullie kunnen beiden elkaars mening negeren en zo verstoken blijven van waardevolle input.

Mogelijke voordelen als jij en Tea samenwerken.

• Jullie doorzettingsvermogen kan jullie twee helpen om obstakels te overwinnen.
• Jullie gemeenschappelijke standvastigheid zorgt ervoor dat alle kwesties die jullie twee bespreken 

tot op de bodem worden uitgezocht.

Tips om samen te werken met Tea

• Ga op zoek naar mogelijkheden voor een compromis.
• Initieer een debat in plaats van steevast je vast te houden aan je eigen overtuigingen.
• Ga op zoek naar een constructieve manier om jullie verschil van inzicht te bespreken, zoals het 

opschrijven van de voors en tegens.

Tea

Paul
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TACTVOL >> OPENHARTIG

Ontdekken

Als het gaat om informatie delen, zijn sommige mensen openhartiger dan 
anderen. Jij komt meteen ter zake, maar anderen staan veel meer open voor 
andermans mening en willen rekening houden met anderen. Hoewel jouw 
openhartige aanpak vele voordelen kent, zijn er momenten waarop het 
gunstiger is om tactvoller te zijn.

• Tactvolle mensen willen voorkomen dat ze anderen beledigen.
• Openhartige mensen zeggen wat ze op hun hart hebben.
• Gedragingen aan beide uiteinden van de schaal zijn waardevol.

Tactvol Openhartig

Jij bent vrij openhartig; Tea is vrij openhartig. Paul, Tea en jij, kunnen waarschijnlijk openhartig zijn in jullie 
communicatie.

Maak persoonlijk  X ?

Paul's Eigenschappen Tea's Eigenschappen

Is direct en komt vrij snel ter zake Is direct en komt vrij snel ter zake

Kan soms iets zeggen alvorens te hebben 
nagedacht

Kan soms iets zeggen alvorens te hebben 
nagedacht

Kan soms vrij bot overkomen Kan soms vrij bot overkomen

Toepassen

Mogelijke struikelblokken in de samenwerking met Tea

• Soms onderschatten jij en Tea iemands tolerante houding jegens jullie botheid en kan het wel 
degelijk beledigend overkomen.

• Jullie intimideren anderen soms met jullie directe aanpak.

Mogelijke voordelen als jij en Tea samenwerken.

• Omdat Tea en jij een hekel hebben aan vaag of onduidelijk zijn, komen belangrijke kwesties vaak 
sneller boven drijven.

• Jullie voelen je beiden vrij om te zeggen wat je denkt als jullie samenwerken.

Tips om samen te werken met Tea

• Blijf professioneel in je communicatie, zelfs als je denkt dat Tea jouw directe aanpak ook wel aankan.
• Spreek af om elkaar niet in de rede te vallen als de gemoederen oplopen.
• Weet dat de vrij directe gesprekken tussen jullie twee, andere mensen een ongemakkelijk gevoel 

kunnen geven.

Tea

Paul
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REFLECTIE & DIALOOG

Zet de zes paar kenmerken in de goede volgorde van MEEST (1) tot MINST (6) belangrijk voor wat betreft 
het verbeteren van je relatie met Tea. Neem vervolgens de tijd om hierover na te denken en plan een 
moment met Tea om deze verbeterpunten te bespreken.

Rangs
chik

Eigenschap Reflectie & Dialoog

Jij bent erg rustig; Tea is zeer energiek.

Jij bent erg behoedzaam; Tea is zeer 
gedurfd.

Jij bent zeer geduldig; Tea is zeer 
gedreven.

Jij bent zeer gesloten; Tea is vrij open.

Jij bent vrij vastberaden; Tea is vrij 
vastberaden.

Jij bent vrij openhartig; Tea is vrij 
openhartig.


