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‘Werken met het DISC-Gedragsprofiel is blijkbaar verslavend! Als je er 

ooit mee bent begonnen wil je meer weten en verdere toepassingen 

uitproberen.

Die “drive” vindt u ook terug in dit boek! Onderwerp van dit boek is de 

uitwerking, hoe je het beste met je baas kunt omgaan en de baas met jou 

en hoe je daar samen optimaal resultaat mee kunt bereiken. 

Arjan en Bram hebben uit hun jarenlange praktische ervaring met 

DISC geput en een bijzonder plezierig en gemakkelijk leesbaar boek 

samengesteld.

Ik kan u de inhoud hartelijk aanbevelen en hoop dat u daardoor nog 

effectiever kunt zijn in de samenwerking met anderen. Veel leesplezier!’

Drs. Gijsbert Pellegrom, Docent

Co-Auteur van Persolog® Gedragsprofiel Agressietraining 

‘Ik heb in het verleden, toen ik nog voor een baas werkte, veel collega’s 

zien komen en gaan. Vaak was er onvrede met de manager. Als zij, 

de collega’s en de baas zelf, dit boek hadden gelezen hadden ze 

waarschijnlijk nu nog samengewerkt.’

Hugo Bakker, oprichter Implementatie Academy

www.implementatieacademy.nl 

‘Ik dacht altijd van mijzelf dat ik een uitstekende leidinggevende was. Ik 

heb vele jaren leiding gegeven aan de medewerkers in mijn eigen winkels 

en dat ging mij altijd goed af. Ik wist mijn medewerkers altijd voldoende te 

motiveren en goed op te leiden. Althans, dat dacht ik...

Na het lezen van het boek “Elke Baas Een Andere Aanpak” ging er 

echter een compleet andere wereld voor mij open. Door het lezen van 

dit boek ben ik tot heel veel inzichten gekomen die mij tot nu toe eigenlijk 

onbekend waren. Vooral de kennis van DISC heeft mij geholpen een betere 

aansluiting te krijgen met de mensen met wie ik samenwerk. 

1 - Aanbevelingen
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Ik weet nu ook beter hoe ik mensen moet benaderen en vooral ook hoe ik 

mijzelf moet opstellen tegenover iemand anders. 

Dit heeft er voor gezorgd dat ik mensen beter begrijp, waardoor ik mensen 

ook op een andere manier ben gaan benaderen. Vroeger dacht ik altijd 

dat het beste was om met één maat te meten. Dat leek mij het eerlijkste 

voor iedereen. 

Nu, na de inzichten die ik heb gekregen, heb ik geleerd dat elk mens uniek 

is en daardoor behoefte heeft aan verschillende dingen.

Door rekening te houden met de verschillende behoeftes is het mij niet 

alleen gelukt om prettiger samen te werken, ik voel mijzelf ook meer 

voldaan. Daarbij voelen de mensen met wie ik samenwerk zich ook meer 

gewaardeerd en begrepen. Ik hoef natuurlijk niemand uit te leggen wat 

voor impact dat op mij, mijn medewerkers en mijn bedrijf heeft gehad...

Wanneer jij leiding geeft aan mensen, in welke vorm dan ook, kan ik je 

het boek “Elke Baas Een Andere Aanpak” van harte aanbevelen. Het is 

ontzettend helder en vooral ook onderhoudend geschreven. In eerste 

instantie las ik het dan ook in één keer uit. Maar pas toen ik de stof ook echt 

stukje voor stukje ging gebruiken viel uiteindelijk alles op zijn plek.’

Ramses van der Werf – www.directsuccesvolonline.nl

“Ervaring” is een woord waar je moeilijk mee uit de voeten kunt. Natuurlijk; 

het begrip en de inhoud van het woord zijn duidelijk, maar hoe doe 

je ervaring op zonder op de werkvloer te staan en vaak mag je de 

werkvloer niet op zonder ervaring. “Elke baas een andere aanpak” is een 

geweldig boek dat je de mogelijkheid geeft ervaring op te doen zonder 

daadwerkelijk op de werkvloer te staan. De principes zijn eenvoudig, maar 

zeker 100% werkelijkheid.

De teksten zijn gemakkelijk verwoord en toch doortastend. De 

beschrijvingen duidelijk en toepasbaar in iedere omgeving, ja zelfs (of juist) 

in je persoonlijke... De voorbeelden illustreren gedragspatronen nog beter 

en zijn herkenbaar als je ze leest. 
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Gedurende de afgelopen jaren heeft “DISC” inzicht en bewustzijn 

gecreëerd, werkomgevingen effectiever gemaakt, teams doen 

samenwerken om gemeenschappelijke doelen beter te kunnen bereiken. 

Moeilijke relaties zijn bovendien omgebogen tot vriendschappen.

Het mooiste om te zien is als leden van een team na het lezen van “Elke 

Baas Een Andere Aanpak” met het “DISC” principe aan de gang gaan, 

naar een evenwicht gaan zoeken en, doordat zij voorzien zijn van alle 

soorten aanpak die in het boek beschreven staan, een nieuwe balans 

kunnen vinden in het totale team en bovendien de individuele bijdragen 

aanvaarden en verwelkomen.’ Veel lees en leerplezier,

Michael Levie, Partner & CEO Citizen-M hotels, Board member SnapShot, 

member board of directors HFTP.
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Beste Lezer,

Gefeliciteerd! Je hebt een hele goede stap gezet door dit boek te gaan 

lezen. Er is veel moed voor nodig om open te staan voor nieuwe inzichten! 

Waarom leiderschap 3.0? 

De economie en technologie veranderen snel. Dat heeft gevolgen in o.a. 

opvoeding, in samenwerken en -leven, in economie en leiderschap. We 

zullen ons moeten aanpassen aan de veranderingen. 

Leiderschap 1.0 is een directieve leiderschapsstijl en opereert duwend. 

De leider staat boven/achter de groep. Hij bepaalt en stuurt/duwt van 

achteren de groep naar voren en de groep heeft het maar gewoon te 

doen. Tegenspraak wordt niet geaccepteerd, inspraak niet gewaardeerd. 

Zijn motto is: ‘De ander dient zich aan mij aan te passen’. In het leger 

stond de aanvoerder veilig achter de troepen en stuurde hen naar voren. 

Dit is de oudste vorm van leiderschap die nog tot in de vorige eeuw 

werd toegepast en komt zelfs tegenwoordig hier en daar nog voor. In dit 

leiderschap is de kwaliteit van de leider bepalend voor het resultaat en 

wordt het menselijk kapitaal nauwelijks benut. 

Leiderschap 2.0 is een participatieve leiderschapsstijl: een milde vorm van 

de directieve leiderschapsstijl en hij opereert trekkend. De leider staat 

boven/voor de groep. Hij bepaalt in hoge mate wat er gebeurt en hoe 

maar weet zijn groep te overtuigen i.p.v. te gebieden. Hij loopt voor de 

troepen uit en trekt ze mee naar voren. Medewerkers hebben inspraak. 

Zijn motto is: ‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden’. Hij 

is daarmee nog steeds de norm maar heeft wel meer respect voor en van 

zijn team. In het leger stond de aanvoerder vooraan en nam de troepen 

achter zich aan mee.

Bij deze leiderschapsstijl is de kwaliteit van de leider nog steeds 

maatgevend voor het resultaat maar het menselijk kapitaal wordt wel veel 

beter benut. 

2 - Voorwoord
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Leiderschap 3.0 is een mensgerichte leiderschapsstijl: co-operatief, 

dienstbaar en samenwerkend. De leider staat niet voor of achter, maar 

middenin de groep. 

Hij delegeert, coacht en creëert de werkomstandigheden waarin de groep 

kan functioneren. Hij verbindt zijn teamleden en betrokkenen om resultaten 

te behalen en ondersteunt waar nodig. Dit alles doet hij op basis van ieders 

individuele competenties, motivatie, expertise en vaardigheden i.c.m. de 

taak en de omstandigheden. De leider past zich aan ieder individuele 

medewerker aan. Zijn motto is: ‘Behandel een ander zoals de ander 

behandeld wil worden’. In feite is dit het tegenovergestelde van 1.0 waar 

alle individuele leden zich aan de ene leider moeten aanpassen. In 3.0 

krijgen teamleden hoge verantwoordelijkheid en worden mede daardoor 

zelfsturend. Het menselijk kapitaal van zowel leider als medewerkers wordt 

optimaal benut. Daardoor is het resultaat niet afhankelijk van de leider 

maar van het team als geheel. 

Dit boek gaat over leiderschap 3.0 en geeft je inzicht en praktische hulp 

hoe jij je communicatief aan anderen kunt aanpassen. Ook helpt het je hoe 

je ieders individuele competenties, motivatie en gedrag in kunt schatten 

en optimaal kunt benutten in het belang van zowel het individu als van het 

grotere geheel. Door het toepassen van deze ‘leiderschap 3.0 principes’ 

zullen je medewerkers optimaal presteren omdat ze worden ingezet in hun 

eigen kunnen en willen en omdat je ze laat samenwerken in een team met 

leden die elkaar aanvullen waardoor synergie ontstaat. Je zult aangenaam 

verrast zijn over de positieve effecten daarvan op je teamleden, jezelf en 

jouw afdeling of organisatie! 

(Zie ook: J. Richard Hackman, Professor voor Organisational Psychology in Harvard University, 

en zijn boek: ‘Collaborative Intelligence’, ISBN 9781605099903.)

Voor wat betreft de andere aspecten van dienend- of zelfsturend 

leiderschap zijn er al heel wat andere goede managementboeken 

geschreven.  Wij willen ons in dit boek beperken tot vooral de 

communicatieve- en gedragsaspecten van dit type leiderschap. Want wat 

weten we nu eigenlijk van gedrag? 
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Meestal is wat we weten slechts gebaseerd op eigen ervaring en nauwelijks 

op wetenschap. Indien je echter het menselijk gedrag veel beter begrijpt 

en daarop kunt anticiperen, kun je zeker 2x succesvoller zijn dan alleen 

met vakkennis. Want ‘succes’ in je leven en/of werk, is gemiddeld voor 30% 

afhankelijk van vakkennis en voor 70% afhankelijk van menselijk gedrag.

Dit begrepen de Grieken in de oudheid al. Vandaar dat zij zich 

bezighielden met studie van het menselijk gedrag en de basis legden voor 

DISC. De kennis over het menselijk gedrag die in dit boek staat is gedurende 

duizenden jaren gerijpt en toch afgestemd op ons hedendaagse leven in 

Nederland. Dit unieke boek bevat meer kennis dan je zelf ooit in je eigen 

leven zou kunnen opdoen. Met deze kennis kun je in alle opzichten beter 

leiding geven. 

Dit boek is praktisch gericht zodat je onmiddellijk de informatie en 

aanwijzingen kunt toepassen. De inhoud is gebaseerd op DISC.

DISC is een wetenschap die zijn fundament heeft in eeuwenoude kennis en 

die de laatste 60 jaar is doorontwikkeld tot een wereldwijd geaccepteerd 

systeem. 

DISC MAAKT HET MENSELIJK GEDRAG INZICHTELIJK,  

MEETBAAR, VOORSPELBAAR EN BEÏNVLOEDBAAR.

Ondanks dat DISC is ontwikkeld door professoren is dit door diezelfde 

wetenschappers in bijzonder eenvoudige vorm gegoten zodat de DISC-

mensenkennis in ons dagelijks leven praktisch toepasbaar is. 

Dat is dan ook precies wat wij, Bram en Arjan, hebben gedaan en 

waardoor onze praktische kennis van deze waardevolle stof enorm is 

toegenomen. 

Door onze ervaring, die wij gedurende meer dan tientallen jaren hebben 

opgedaan in het trainen, coachen, leidinggeven en het verkopen, is DISC 

een onderdeel geworden van ons zakelijke en persoonlijke leven. 
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Dit boek biedt je het resultaat van de schatten van DISC én onze eigen 

dagelijkse ervaring. Je hebt er goed aan gedaan dit boek te kopen, want 

het staat vol met principes uit het dagelijkse leven en werk. 

Principes, die door onze eigen ervaringen zijn fijn geslepen.

DISC-MENSENKENNIS IS IN ALLE SITUATIES TUSSEN 

TWEE OF MEERDERE MENSEN TOEPASBAAR.

Het begrijpen en zelf toepassen van deze DISC-mensenkennis is een proces. 

Dus geef het wat tijd. Ook het lezen van dit boek kost tijd en inzet evenals 

het (vooral veel) toepassen van de aangeboden kennis, het zelf dóen dus. 

Net als bij autorijden en zwemmen. Daar denk je nu ook niet meer bij na. 

Toch heeft ook dat aanvankelijk heel wat spanning en inzet gekost. Nu kun 

je dat automatisch en zo zul je ook deze mensenkennis uiteindelijk geheel 

automatisch beheersen en toepassen! Wees een lezer met een open mind. 

Dan zul je hier het meeste profijt van hebben. 

Je verkrijgt door de toepassing van DISC-zelfkennis en mensenkennis een 

ervaring waardoor je niet alleen effectiever zult gaan leidinggeven, maar 

bovendien succesvoller zult zijn in alle andere intermenselijke situaties. Zoals 

samenwerken, teamprestaties, verkoop, inkoop enz. Naast de zakelijke 

intermenselijke situaties zul je ook privé de voordelen ervaren. 

Zo hebben de DISC-inzichten al menig huwelijk gered of in ieder geval 

verbeterd en maakt het jou mogelijk om beter om te gaan met je kinderen, 

je ouders, je buren, enz. Dit geweldige voordeel is er alleen voor diegenen 

die bereid zijn om zich aan te passen aan ieder persoon met wie ze te 

maken hebben. 

Het succes van Leiderschap 3.0 valt of staat daarom met jouw eigen 

houding. Allereerst door er mee te beginnen om met meer plezier en 

meer resultaat je eigen houding en gedrag te controleren. Om vervolgens 

gebruik te maken van je menselijk inzicht en zodoende grip te krijgen op het 

gedrag van andere mensen. 
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Want daar komt succesvol leidinggeven uiteindelijk toch op neer:  

andere mensen beïnvloeden zodat zij van A naar B willen gaan. 

GOED LEIDINGGEVEN BETEKENT ALLEREERST DAT JE 

GOED LEIDING KUNT GEVEN AAN JEZELF EN VAN 

DAARUIT AAN ANDERE MENSEN.

Om je te helpen de kennis uit dit boek zo goed mogelijk op te nemen

Hebben we de DISC-principes hierin uiteraard ook zelf toegepast.

OM DE D’S TE HELPEN DEZE STOF SNEL EIGEN TE 

MAKEN, HEBBEN WE DE BELANGRIJKSTE PRINCIPES 

ONDERSTREEPT OF IN EEN KADER ALS DEZE GEZET. 

Voor de I hebben we het boek wat leuker gemaakt door hier en daar 

een tekening,  of kleurtje te zetten en veel variatie in de opmaak te 

verwerken. 

Alhoewel de meeste leidinggevenden een D of een I-dominantie zullen 

hebben, wordt de S-lezer gestimuleerd door een opmaak die gezelligheid 

en een zekere rust, ruimte en warmte uitstralen. Wat de S ook zal waarderen 

is de ‘je’ aanspreekvorm. Veel aandacht voor jou als S dus, maar dat komt 

doordat S-types wel 69% van de doorsnee bevolking uitmaakt. Ondanks 

dat S-types leidinggeven minder ambiëren dan de types D en I. 

C wordt gestimuleerd door het gebruik van getallen, tabellen en grafieken. 

En C, aangezien je veel meer oog hebt voor details dan wij, willen we je om 

hulp vragen. Mocht je ondanks alle controles toch nog een taalcorrectie, 

onduidelijkheid of aanvulling hebben, stuur die ons dan a.j.b. toe zodat de 

volgende druk nóg nauwkeuriger en correcter zal zijn. 
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Bij het lezen van dit boek zul je misschien de neiging hebben om een soort 

ideaal DISC-type te creëren en vervolgens daar aan te gaan voldoen. 

Besef dan dat een ideaal DISC-type mens niet bestaat. Elk ‘type’ mens kan 

succesvol en gelukkig zijn. Jij ook! Als je tenminste je eigen gedrag bewuster 

gaat kiezen, je sterke punten optimaal inzet en je mindere punten kent en 

naar een acceptabel niveau brengt. 

Gebruik deze kennis daarom veel meer om je eigen persoonlijkheid en 

kennis te polijsten. 

Maak notities van zaken die je wilt toepassen of juist voorkomen. Observeer 

het effect van DISC-mensenkennis op jezelf en anderen nauwkeurig om 

jezelf keer op keer verder aan te scherpen.

Bedankt dat wij je daarbij verder mogen helpen! 

Arjan Koopmans & Bram Föllings
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Geen mens is hetzelfde, niemand tussen al die miljarden anderen op deze 

aarde is aan jou gelijk! Jij bent uniek; jouw omgeving is óók uniek. Daarom 

is er geen één enkele, altijd en voor iedereen werkende dezelfde aanpak 

mogelijk. En toch zijn we over het algemeen opgegroeid met een besef dat 

we iedereen gelijk moeten behandelen. 

Zo is er het spreekwoord: ‘behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt 

worden’. Op zich niets mis mee, maar communicatief is er alles mis mee. Kijk 

maar eens naar het volgende plaatje. 

3 - Waarom elke baas een andere aanpak?
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Ze kijken allemaal naar hetzelfde stuk hout en toch, wat ze er mee willen 

doen hangt af van hun eigen achtergrond. Wie van de vier heeft nu 

‘gelijk’, ofwel heeft de ‘juiste’ observatie van die paal?

Juist, ze hebben allemaal gelijk! Het is maar net hoe je het ‘ziet’. 

Stel nu dat de filosoof de neanderthaler het zelfde zou behandelen als 

zichzelf en hij probeert te communiceren met deze grotbewoner vanuit 

zijn eigen filosofische achtergrond. Wat zal er van hun communicatie 

terechtkomen denk je?!

Inderdaad, daar zal heel weinig van terechtkomen! Er is dan echt sprake 

van het niet op elkaars golflengte zitten. Dit is vragen om misverstanden 

en problemen. Elke typetje uit het plaatje is uniek met een geheel andere 

achtergrond. 

Daarom zul je, voor een optimale communicatie, jezelf moeten afstemmen, 

aanpassen aan de ander. Het spreekwoord wordt dan:

‘behandel een ander zoals die ander behandeld wil worden’

Als leidinggevende pas jij je aan iedere individuele medewerker aan. 

Vandaar de titel van dit boek: ‘Elke baas een andere aanpak’.  

Overigens gelden deze principes niet alleen voor jou als leidinggevende 

aan je medewerkers, maar evengoed van jou naar diegenen aan wie jij 

op jouw beurt verantwoording schuldig bent, je klanten, je collega’s, tja… 

eigenlijk elk mens met wie je omgaat. Echter, dan loop je wel tegen het 

volgende probleem aan. En dat is dat het niet eenvoudig is om jezelf aan 

al die verschillende mensen aan te passen. 

Om deze aanpak te vereenvoudigen 

delen we al die mensen in vier 

verschillende groepen in. 

Genaamd D, I, S, en C. D
S

C

I
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Uiteraard is een mens veel te complex om zomaar in een van de vier 

hokjes te plaatsen. Maar bedenk je eens, hoeveel meer zou het je helpen, 

gemakkelijker maken, als je het tóch zou doen?

En het ís gedaan. Door de ontwerpers van DISC. Dit boek zal de bewezen  

DISC-theorie gebruiken om je te helpen om een ieder die je kent in 

te schatten. Waardoor je weet in welke van de vier ‘hokjes’ je ze kunt 

plaatsen. Zodat je, door de kenmerken van die vier groepen te begrijpen, 

de handvatten hebt om te kunnen voldoen aan het principe: ‘behandel 

een ander zoals die ander behandeld wil worden’. 

Bovendien helpt DISC je om te meten of te schatten in welke van de vier 

groepen je zélf thuishoort. Want leidinggeven heeft op de eerste plaats te 

maken met zelfkennis en daarna pas met kennis over de ander. 

DISC kent vier hoofdgroepen. Je behoort zelf eveneens tot één van die 

groepen. Om goed te kunnen communiceren met de mensen uit dezelfde 

groep hoef je niet veel moeite te doen. Je bent immers communicatief op 

ongeveer hetzelfde niveau. 

Dan hoef je alleen nog maar te weten wat jouw, en dus ook hun 

kenmerken zijn. Daarna leer je de kenmerken van de andere drie groepen. 

Je zult merken dat je met twee van die drie groepen ook vrij snel overweg 

kunt. Het is namelijk zo dat je ook altijd enige overeenkomst zult hebben 

met die twee. Dan blijft er nog één type over. 

Dat is het type persoon waar je normaal gesproken, als je je niet aan die 

persoon zou aanpassen, al snel mee in de clinch ligt. Dit is jouw anti type. 

En de kenmerken daarvan zijn je eveneens snel eigen te maken. Want 

als je jezelf kent is dit vierde type in vrijwel alles aan jou tegengesteld. Die 

kenmerken zijn dus ook duidelijk. 

Als jij bijvoorbeeld uiterst nauwkeurig bent, dan is jouw anti type juist veel 

minder nauwkeurig. Indien je je over die verschillen tussen hem en jou heen 

kunt zetten en jezelf kunt aanpassen aan zijn golflengte, dan zul je zien dat 

de communicatie aanmerkelijk beter gaat!



18 ‘Elke baas een andere aanpak’

ALS JE ZELFS BIJ JOUW ANTITYPE SUCCES KUNT BOEKEN, 

DAN ZIJN DE ANDERE 3 TYPES AL HELEMAAL 

EENVOUDIG OM MEE OM TE GAAN.

Het komt allemaal hier op neer: jouw succes is afhankelijk van jouw 

vaardigheid om je manier van leidinggeven aan te passen aan de 

behoeften van elke individuele medewerker. Op die manier haal je het 

beste uit hen naar boven en zullen zij extra hun best doen voor jou!

Een veelgemaakt bezwaar is: 

‘Ja, maar het is toch veel rechtvaardiger om iedereen gelijk te 

behandelen?’

Ons antwoord is:

Dat lijkt inderdaad logisch en rechtvaardig maar is het niet. Want ieder 

mens is uniek. Alle 7 miljard mensen op aarde verschillen van elkaar. 

Culturen verschillen, opvoeding verschilt, opleidingsniveau verschilt enz. 

Als mensen zó enorm verschillen, dan kun je ze toch niet allemaal gelijk 

behandelen? 

ONGELIJKE MENSEN MOETEN WE ONGELIJK BEHANDELEN.

Bovendien wil elk mens persoonlijke aandacht. Hoe je dat het beste doet is 

al sinds 2400 jaar bekend en verder doorontwikkeld. 

Generaal Dwight D. Eisenhower, opperbevelhebber van de geallieerde 

strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa, heeft deze 

wetenschap destijds nieuw leven ingeblazen. Eisenhower was een 

uitermate succesvol en geliefd leider die zelfs na de oorlog tot president 

van de USA werd gekozen!

Zijn definitie van leiderschap zal je zeker interesseren; 

‘Leiderschap is dat jouw mensen dingen voor je doen die je graag wilt dat 

ze doen, zonder dat je ze het hoeft te vragen’
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Wil jij ook dat jouw mensen zelfsturend en doordoor productiever zijn en 

meer plezier hebben in hun werk? Door toepassing van de kennis in dit 

boek zul je in staat zijn jouw communicatie af te stemmen op ieder uniek 

persoon. Daarmee zul je als leidinggevende spectaculaire resultaten 

kunnen boeken.

Wil je dat?

Op naar het volgende hoofdstuk dan!
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DISC maakt menselijk gedrag inzichtelijk, meetbaar, voorspelbaar en 

doordoor beïnvloedbaar. Het helpt je met zelfkennis en mensenkennis 

waardoor je handvatten krijgt om succesvol met jezelf en andere mensen 

om te gaan. 

DISC kent vier hoofdtypes waarin we de mensen indelen. Doordat het er 

maar vier zijn is het eenvoudig te bevatten en toe te passen.

Het gedrag van jezelf is te meten met de zogenaamde DISC-analyse. Het 

gedragstype van anderen kunnen we meten maar daar moeten ze dan 

wel eerst mee instemmen en aan meewerken. Eerst een meting uitvoeren 

is in de dagelijkse interactie tussen mensen niet praktisch uitvoerbaar. 

Daarom krijg je in dit boek de inzichten om een goede inschatting te 

maken. De ondersteunende tools en meetmethodieken vind je allemaal in 

onze webshop op: www.optimalist.nl 

 

De DISC-inzichten maken in feite duidelijk door welke bril jij andere mensen 

bekijkt en door welke bril anderen jou bekijken. Iedereen is anders, jij bent 

uniek! Andere mensen óók!’

Als wij mensen en omstandigheden observeren komen we tot bepaalde 

conclusies. Maar, in hoeverre zijn onze waarnemingen en daardoor onze 

conclusies objectief?

Onze observaties zijn altijd subjectief. Omdat onze opvoeding, ervaringen, 

I.Q., leeftijd, rijpheid, kennis en vooral ons DNA, de glazen van de bril 

waardoor wij kijken heeft gekleurd. Daardoor zullen wij de mensen 

vanwege onze eigen achtergrond, allemaal op een andere wijze 

zien/waarnemen. 

En zo komen we tot de volgende stelling:

WE ZIEN DE DINGEN NIET ZOALS ZE ZIJN, 

MAAR ZOALS WIJ ZIJN.

4 - Wat is DISC nou eigenlijk?
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Ons gedrag wordt bepaald door ons denken. De manier waarop wij 

denken is ten dele voorgebakken via onze genen, dat is de interne factor.

Bovendien zijn er externe factoren zoals o.a. opvoeding en onderwijs. Niet 

alleen omstandigheden, maar ook andere mensen hebben invloed op ons 

gehad en daarmee in feite mede ons denken bepaald. Het spreekwoord 

luidt immers: ‘waar je mee omgaat, daar word je mee besmet’. 

Ook de kennis die we tot zover tot ons hebben genomen en onze 

levenservaringen zijn externe factoren die ons denken, en daarmee onze 

beeldvorming, beïnvloeden en ons gedrag bepalen.

Een valkuil in het omgaan met mensen is dat als het gedrag van een 

ander afwijkt van dat van jezelf om hun gedrag dan als ‘verkeerd’ te 

bestempelen. Maar wat of wie is ‘verkeerd’ of ‘fout’ en wie bepaalt dat? 

Ben jíj de norm...?

 

Stop daarom met Goed of Fout “stempels”

Als je door een blauwe bril kijkt, lijkt alles blauw. 

Maar is de wereld daadwerkelijk blauw? 

Kijk je door een groene bril, lijkt alles groen te zijn.

Maar is alles nu echt groen?

Het is vooral een kwestie hoe je het bekijkt!

Onze observatie is altijd gekleurd. Vanwege die hiervoor beschreven interne 

en externe factoren die ons denken bepalen kunnen we nooit zuiver 

objectief zijn. 
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Voordat we een objectief oordeel kunnen vellen zullen we eerst door al die 

verschillende brillen moeten kijken om de realiteit helderder te krijgen.

DISC maakt het ons mogelijk om op die manier te kijken. De bril is 

verkrijgbaar in vier basiskleuren: rood, geel, groen en blauw. Kijken door 

deze vier brillen geeft je een breder spectrum, ofwel een completer beeld 

van mensen en situaties. 

Om dit praktisch toepasbaar te maken moet het vooral niet te 

gecompliceerd zijn. Daarom onderscheiden we slechts 4 hoofdtypes. 

Verder zijn er nog 16 subtypes, bestaande uit de onderlinge, meervoudige 

combinaties van de D, I, S en C-types. Uiteraard is een mens veel te 

gecompliceerd om zomaar in deze hokjes in te delen en ook DISC gaat 

veel verder dan dat. Door in dit boek hoofdzakelijk uit te gaan van de vier 

hoofdtypes geeft dit wel vier praktischehandvatten. 

Door het herkennen en hanteren van deze vier typen genaamd: D, I, S, C, 

krijg je zowel zelfkennis als begrip van anderen. Daarbij is het belangrijk te 

weten dat elk type zowel sterke als minder goede eigenschappen heeft. 

Onder elk type komen bekende en beroemde personen voor. Elk type is 

‘okay’. 

DE ANDER IS NIET ‘FOUT’, WAARBIJ JE UITGAAT VAN  

JEZELF ALS NORM, MAAR ANDERS.

DISC is een geweldig goed instrument om 

te analyseren welk voorkeurgedrag je zelf 

hebt of kiest en hoe je reageert op de 

andere types. Je hebt daarmee niet alleen 

een ’gebruiksaanwijzing’ van jezelf, maar 

ook van anderen!
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De Griekse wijsgeren kwamen al ca. 400 jaar voor Christus op het idee om 

mensen in vier categorieën in te delen. Zo kwam Hippocrates, de ‘vader 

van de geneeskunst’, ca. 400 voor Christus met de volgende vier typen: 

	 •	Cholerisch						

	 •	Sanguinisch				

	 •	Flegmatisch					

	 •	Melancholisch	

Hij bracht een ommekeer in het gedachtegoed teweeg met zijn stelling 

dat de gezondheid van de mensen een natuurlijke oorzaak moest hebben 

in plaats van een bovennatuurlijke. Die natuurlijke factoren hingen af van 

onze lichaamssappen. Een teveel aan slijm (flegma) zou een flegmatische, 

kalme gemoedstoestand veroorzaken. Een teveel aan bloed (sanguis) 

een vurig, gepassioneerd temperament. Een teveel aan gele gal maakte 

iemand driftig, opvliegend en noemde hij een cholerisch persoon. Een 

teveel aan zwarte gal zou je dan zwartgallig, depressief, bezorgd maken 

ofwel melancholisch. 

De beschrijving van deze vier ’Hippocrates temperamenttypes’ heeft 

overeenkomsten met de beschrijving van de gedragsvoorkeuren van de 

vier hedendaagse DISC-types.  

 

De bekende psychiater Carl Gustav Jung publiceerde in 1921 zijn boek: 

“Psychological Types”. Ook hier gaat het om vier verschillende types die 

overeenkomsten vertonen met de vier DISC-types. De theorie van Jung 

vormt heden ten dage de basis van de MBTI. (Myers Briggs Type Indicator) 

De verdere typologieontwikkelingen volgden elkaar daarna snel op. 

5 – Wat is de achtergrond van DISC?
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William Moulton Marston was zowel psycholoog als jurist én heeft de 

systolische bloeddruktest uitgevonden, wat een belangrijk component van 

de eerste leugendetector werd. In 1928 publiceerde hij zijn boek: “Emotions 

of Normal People” (1928) dat de basis vormde van de DISC-theorie. Hierin 

beschrijft hij de vier hoofdtypes: Dominance, Inducement, Submission, 

Compliance. Zoals je ziet vormt de eerste letter van elk van deze vier types 

achterelkaar geschreven het woord: DISC. 

Prof. Dr. John Geier  kan gezien worden als de bron van de DISC-(meet)

instrumenten. William Marston heeft weliswaar de theorie ontwikkeld maar 

Geier, die als sociaal psycholoog verbonden was aan de universiteit van 

Minnesota, heeft dit verder ontwikkeld tot één van de meest gebruikte 

instrumenten. In 1972 werd het DISC-Persoonlijkheidsprofiel massaal in 

productie genomen. Inmiddels zijn er veel imitaties in omloop. 

In 1992 heeft John Geier een geheel vernieuwde en verbeterde versie 

op de markt gebracht na vele jaren ervaring en voortschrijdend inzicht. 

Deze nieuwe DISC-profielen zijn grondig getoetst op betrouwbaarheid en 

validiteit en uitsluitend verkrijgbaar via de firma Persolog V.O.F.  

Wil je je verder verdiepen in deze enorm waardevolle informatie dan 

adviseren wij je onder andere de volgende boeken: ‘Energetics of 

Personality’ van John G. Geier en Dorothy E. Downey, ‘Wie ben je’ van Chris 

Carey en ‘ABC van uw persoonlijkheid’ van Persolog. (Verkrijgbaar via onze 

webshop)  
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De DISC-wetenschap kan je van pas komen in alle situaties van je leven, 

zowel privé als in je werk. Het gaat namelijk over mensen. En mensen heb 

je nou eenmaal overal om je heen. Je hebt er dagelijks mee te maken. Zou 

het daarom dan niet handig zijn te weten hoe je het beste met andere 

mensen om kunt gaan?

Voordat je met andere mensen kunt omgaan zul je toch eerst moeten 

weten hoe je met jezelf om moet gaan en hoe je zelf in elkaar steekt.

Met DISC kunnen we jouw gedragsvoorkeuren meten en in vier 

hoofdcategorieën indelen, genaamd D, I, S, C. Uiteraard zijn er vele 

combinaties van deze letters mogelijk en ook de intensiteit waarin je zo’n 

D, I, S, C-voorkeur hebt kan variëren tussen 0 en 100%. De beschrijving die 

behoort bij de DISC-meting maakt veel duidelijk over je gedragsvoorkeur. 

Om het echter praktisch hanteerbaar te houden leer je het beste de 

belangrijkste eigenschappen van de vier verschillende hoofdtypen uit je 

hoofd. 

Je weet dan ten eerste vanuit welke type je zelf communiceert, gedraagt 

en beslist. Die wetenschap kan je helpen te bepalen waarom je bepaalde 

dingen doet, of juist nalaat. Het geeft je handvatten om je mogelijke 

valkuilen te minimaliseren en je sterke eigenschappen verder te versterken 

naar een excellent niveau.

Op die manier heb je altijd een communicatieve ingang bij de ander 

want je weet hoe de ander graag heeft dat er met hem wordt 

gecommuniceerd. Je kunt zelfs min of meer voorspellen hoe de ander zal 

reageren, communiceren en beslissen. Denk je eens in welke voordelen je 

daarmee hebt! 

Ieder mens is uniek en vraagt bijgevolg om een eigen aanpak. 

6 - Hoe kan DISC voor jou van pas komen?
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BEHANDEL DAAROM EEN ANDER 

ZOALS DE ANDER BEHANDELD WIL WORDEN.

We zijn namelijk geneigd een ander te behandelen zoals we zelf behandeld 

willen worden. Maar, in dat geval nemen we onszelf als norm en moet de 

ander zich aan ons aanpassen. Dat is communicatief gezien een win-verlies 

situatie. Dat is leiderschap 2.0 van lang geleden en ondenkbaar in deze tijd. 

Alhoewel, het principe om je baas naar de mond te praten, je aan hem 

aan te passen, komt nog wél steeds voor! We kúnnen ons dus welzeker aan 

een ander aanpassen maar dan vooral vanwege het eigen belang. 

Nu gaat het erom dat jij jezelf aan jouw medewerkers aanpast, jij aan het 

unieke eigen DISC-profiel van iedere individuele medewerker. Daarmee 

dien je uiteindelijk óók je eigenbelang want de medewerkers zullen doen 

wat je van ze vraagt. Als je het heel goed doet doen ze wellicht zelfs 

dingen vóórdat je het vraagt en/of méér dan je vraagt! Je communiceert 

dan op de golflengte van ieder individuele medewerker. Als je kiest voor 

deze aanpak is het een win-win situatie.

Een mogelijk bezwaar dat vaak wordt gebruikt tegen deze aanpak is: ‘ja 

maar wie ben ik dan zélf eigenlijk nog als ik mij steeds aan al die anderen 

moet aanpassen?’ Een heel begrijpelijk bezwaar. Het antwoord is dit:

HET GAAT ER NIET OM DAT JIJ JE PERSOONLIJKHEID 

AAN ANDEREN AANPAST, MAAR JE COMMUNICATIE.

Als je bereid bent de ander te behandelen zoals de ander behandeld wil 

worden, dan is die ander als gevolg daarvan meer gewillig naar jou toe. Dit 

‘wederkerigheidprincipe’ gebeurt op onbewust niveau. 

De ander zal op zijn beurt jóu proberen te begrijpen en jou te behandelen 

zoals jij graag behandeld wil worden. 
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In feite doe jij de eerste stap om elkaar goed te begrijpen en zal daarna de 

ander dat onbewust ook doen. Dit proces bevordert toenadering tot elkaar 

en leidt tot een effectieve communicatie. 

Dit is overigens hetzelfde principe als Steven Covey beschrijft in zijn boek: 

‘De zeven eigenschappen van effectief management’, Stephen R. Covey. 

ISBN: 9789047054641 (zie de vijfde eigenschap).

DISC geeft volop aanwijzingen om optimaal met elkaars zwakke en 

sterke punten om te gaan. Zo kun je bijvoorbeeld op je eigen zwakke 

eigenschappen iemand anders zoeken die juist jouw zwakte als sterkte 

heeft. Op die manier doe je beiden datgene wat je het liefst doet en 

dat daardoor energie, werkplezier en rendement oplevert. Dit is vele 

malen verstandiger dan zelf een alleskunner te willen zijn. Immers, je zult 

op iets waar je slecht in bent, nooit ofte nimmer excellent worden. Je 

kunt het misschien wel beheersen maar nooit zo goed als degene die die 

eigenschap van nature al heel goed heeft. 

Bijvoorbeeld: Jij scoort op een bepaalde eigenschap een 8 op een 

schaal van 1-10. Als je door een bepaald leerprogramma 10% (= 0,8) zou 

kunnen groeien haal je een 8,8 en kun je uiteindelijk zelfs doorgroeien naar 

excellent. 

Als je echter een 4 scoort en 10% ( = 0,4) groeit, dan behaal je slechts een 

4,4. Dat is nog steeds een onvoldoende. Het rendement van een 8 naar 8,8 

(0,8 groei) is ten opzichte van een 4 naar 4,4 (0,4 groei) 100% hoger!

Nog een voorbeeld: Een boekhouder, of een ingenieur ‘ziet’ in een reeks 

cijfers en berekeningen eventuele fouten. Dat heet ‘inzicht’. Een persoon 

die dat inzicht niet heeft zal het nooit krijgen ook. Hij kan er wel beter in 

worden en allerhande berekeningen maken maar nooit zo snel en met 

zoveel inzicht als diegene die dat talent al had. 

Je kunt met DISC-denken en -doen zelfs ideale teams samenstellen. Een 

ondernemer die geen afdeling human resources heeft zal in principe zelf 

de nieuwe medewerkers aannemen. De eerste selectie wordt gemaakt op 

basis van de CV’s. De beste daarvan komen op gesprek. 
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De ondernemer zal een voorkeur hebben voor diegenen met wie hij de 

beste klik heeft. Alleen, dat is in DISC-termen vaak hetzelfde type als hijzelf 

is! Hij krijgt daarmee steeds meer kopieën van zichzelf. 

De sterke punten van de ondernemer worden daarmee versterkt, maar de 

zwakke punten eveneens. Dan is zijn hele organisatie verzwakt door o.a. 

tunnelvisie en tekortkomingen en bovendien vullen de typen elkaar niet 

aan.

Zo zal, sterk generaliserend, een directie van alleen maar D-typen elkaar 

uiteindelijk de tent uit vechten en een directie van alleen S-typen kan er toe 

leiden dat het bedrijf wel heel gezellig is maar nauwelijks vooruitkomt. 

DISC-leiderschap komt daarom vooral neer op het kunnen overzien van 

het geheel maar ook op het kennen van ieders individuele kwaliteiten en 

valkuilen. Vervolgens is het de kunst van het verbinden. Verbinden van het 

DISC-type persoon met een daarop aansluitende baan, werk en/of een 

collega met een DISC-type dat hem aanvult. 

Het is niet altijd mogelijk om jouw zwakke punten te laten uitvoeren door 

een ander die jouw zwakte juist als sterkte heeft. Er zijn nou eenmaal altijd 

wel enkele kernzaken die je toch zélf zult moeten beheersen. Zoals o.a. 

luistervaardigheid, empathie, cijfermatig inzicht, structuur enz. Sommige 

verbeterpunten zul je dus wel degelijk naar een acceptabel niveau 

moeten brengen. Zeker indien je op punten een 0-3 scoort op een schaal 

van 1-10. Afhankelijk van je werksituatie en prioriteit is het verstandig deze 

eigenschappen naar minstens een 3 te brengen. De DISC-principes kunnen 

je daarbij helpen. 

Bovendien kun je DISC gebruiken om je mensenkennis te verhogen, 

communicatie te verbeteren, beter te verkopen, het gastvrijheidsproces te 

optimaliseren, beter samen te werken, huwelijken en zakelijke partnerships 

te verbeteren, maar ook om ideale teams of projectgroepen samen te 

stellen of om nieuwe personeelsleden te screenen.
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In alle intermenselijke situaties werken of leven mensen samen en heb jij zelf 

als persoon steeds een andere rol: die van huisvader, zoon, echtgenoot, 

voetbalcoach als hobby, manager op je werk enz. In elke rol worden over 

het algemeen andere communicatieve eigenschappen van je gevergd. 

Door de DISC-kennis krijg je meer grip op hoe je die rollen in samenspel met 

andere mensen het beste kunt uitvoeren. Een soort gebruiksaanwijzing voor 

jezelf en anderen!
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Bram Föllings is in 1983 geboren in Den Bosch waarna 

hij is opgegroeid in een dorpje in de buurt van zijn 

geboorteplaats genaamd Middelrode. Bram ontdekte op 

15 jarige leeftijd zijn passie voor koken. Daarom ging hij de 

opleiding tot kok volgen. Door zijn studie ontdekte hij dat 

hij niet alleen passie had voor dit vak, maar er ook nog 

eens heel goed in was. Na zijn studie is hij bij een scala aan 

horecabedrijven gaan werken als souschef en chef-kok.

Toen hij chef-kok werd ontdekte hij een nieuwe passie: 

leidinggeven. Iets wat echter nog ontbrak in zijn leven 

was mensen helpen door middel van inzicht en ervaring. 

Daarom heeft Bram in 2005 zijn leermeesterdiploma 

behaald. Hij heeft vervolgens vele beginnende koks 

opgeleid.

In 2007 heeft Bram bij Golfbaan BurgGolf, waar hij als chef-kok in dienst 

was, een succesvolle bakkerij opgezet door appeltaarten te produceren. 

Hier werd de drang naar ondernemerschap gewekt. Door zijn passie voor 

mensen, persoonlijke ontwikkeling en zijn gedrevenheid is Bram uiteindelijke 

doorgegroeid tot HR-manager. 

In 2011 heeft Bram zijn eigen onderneming: Fling Cooking opgezet. Fling 

betekent ‘een plezierig tussendoortje’. Samen met zes professionals heeft 

hij deze onderneming gerund tot in 2015. Door de toename van zijn 

verantwoordelijkheden als DGA en het succes van zijn andere bedrijven, 

heeft Bram de bedrijfsactiviteiten van Fling Cooking in 2015 moeten 

beëindigen.

In 2013 is hij mede-eigenaar geworden Fun Experts BV (www.funexperts.nl). 

Dit bedrijf vervult in de BENELUX, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland 

een toonaangevende rol in de wereld van charactermarketing en 

kidsconcepten, en is bezig met een gestage uitbreiding over de rest van 

Europa. 

14 – Over de auteurs en het bedrijf
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In 2015-2016 heeft Bram samen met zijn levenspartner Loes en een 

zakenpartner uit Slovenië het innovatieve matrassen merk ‘Just Dream’ 

ontwikkeld. Deze e-commerce startup is gelanceerd in Nederland en wordt 

de komende jaren, in rap tempo, Europees opgeschaald. 

(www.just-dream.nl)

Bram is iemand die veel daadkracht en doorzettingsvermogen heeft. Zijn 

doelgerichtheid bleek al op jonge leeftijd toen hij als sport aan BMX-fietsen 

deed. 

Hij werd diverse malen Nederlands kampioen en is een keer als 2e op het 

wereldkampioenschap BMX geëindigd. Hij kreeg zelfs een onderscheiding 

als sportman van het jaar.

Zijn ontspanning haalt hij uit yoga. Hij is hier licht gefascineerd over omdat 

yoga onder andere je manier van denken positief kan beïnvloeden. 

In 2011 ontmoette Bram zijn levenspartner Loes. Via haar moeder heeft hij 

Arjan Koopmans leren kennen. Bram ging bij Arjan in de leer om meer te 

kunnen doen met zijn passie om mensen te helpen succesvoller te zijn in 

hun leven en werk. Dit beviel zowel Arjan als Bram zó goed, dat Bram aan 

de ‘Special Edition Group international’ (SEG int.) samen met Arjan de 

bedrijfsinnovatie heeft ingevoerd en uitgewerkt tot wat Optimalist® nu is.

De missie van Bram is: 

 1) Zelf constant blijven groeien zowel lichamelijk als mentaal.

 2) Anderen helpen te groeien naar een gelukkig en succesvol leven.

 3)  Bedrijven helpen optimaal te functioneren, met balans tussen 

bedrijfswinst en werkplezier voor een duurzaam en mensgericht 

rendement.

 4) Zelf blijven leren en leven in het NU.
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De specialisatie van Bram is:

•	Persoonlijke	coaching:	op	gedrag,	kennis,	vaardigheid

•				Maatwerktraining	en	-coaching	zoals	o.m:	management	en	

leiderschap, assertiviteit, samenwerken, timemanagement, verkoop, 

persoonlijke effectiviteit, functioneringsgesprekken, visie en missie, DISC-

gedragsanalyse

Bram zijn leven is getekend door zijn citaat: 

‘ALS JE ECHT IN DE TOEKOMST WILT INVESTEREN, 

MOET JE ALLES WAT JE HEBT IN HET HEDEN STOPPEN.’

Voor meer informatie kijk op: www.linkedin.com/in/bramfollings en je bent 

van harte welkom meteen met hem te linken. 
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Arjan Koopmans is opgegroeid in Rotterdam, waar hij 

in 1957 is geboren. Na zijn studie werktuigbouwkunde 

begon hij zijn loopbaan in 1980 als kwaliteitsanalist bij Van 

Nelle Koffie in Rotterdam. Vervolgens startte hij in 1983 

als ondernemer in recruitment, training en coaching; 

aanvankelijk parttime en sinds 1987 fulltime. 

Zijn bedrijf heette bij de oprichting “Artek” maar werd 

in 1993 vanwege het internationale karakter en het 

samenwerken met andere ondernemers omgedoopt 

tot SEG int. (Special Edition Group international) Via zijn 

bedrijf zijn inmiddels vele duizenden personen en bedrijven 

getraind. 

Omdat Arjan graag uitdagingen aangaat en kansen 

benut heeft hij nog 2 bedrijven opgestart en na die tot een succes 

te hebben gebracht weer verkocht; zoals Media Expresse (verkoop 

en distributie van tijdschriften 1987-2004) en Justice BV (Advies- en 

Incassobureau 1990-1995) 

Zijn training- en coachingsactiviteiten zet Arjan in voor een grote diversiteit 

aan opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, overheid en charitatieve 

instellingen; al meer dan 30 jaar! In 2004 registreerde Arjan onder zijn bedrijf 

‘SEG int.’ de naam:  ‘Optimalist’ bij het Benelux Merkenbureau. 

Per 2013 besloot Arjan om, naast zijn echtgenote Thea, verder te gaan met 

collega Bram Föllings onder deze bedrijfsnaam. 

Sportief gezien bleek Arjan ook een echte doorzetter. In zijn jeugdjaren 

behaalde hij de hoogste leerlinggraden van TaekwonDo, JiuJitsu en Judo. 

Door blessures kon de zwarte band echter niet worden binnengesleept 

en ging Arjan over op hardlopen. In 1999, 2000, 2007 en 2008 liep hij de 

Rotterdam Marathon. Nu is het fanatieke er een beetje af maar hij houdt 

nog steeds van sporten. 
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In 1978 ontmoette hij zijn echtgenote Thea. Ze hebben twee volwassen 

kinderen: Sandy en Jeffrey. Arjan doet graag vrijwilligerswerk, zolang het 

maar weer in het verlengde ligt van mensenhelpen. Want dat loopt toch 

wel als een rode draad door zijn leven. Zo is hij actief in zijn kerkgemeente 

maar ook verzorgt hij PR voor de stichting Gevangenenzorg Nederland en 

bezoekt hij gevangenissen om gedetineerden hulp te bieden. Zijn verdere 

vrije tijd besteedt hij aan Bijbelstudie, persoonlijke ont-wikkeling en groei, 

boeken schrijven en aan het uitpluizen van zijn stamboom. 

De missie van Arjan is: 

•	Zelf	te	blijven	‘ont-wikkelen‘	en	te	groeien

•	Anderen	te	helpen	groeien	naar	een	gelukkiger	en	succesvoller	leven

•		Bedrijven	helpen	optimaal	te	functioneren	met	balans	tussen	bedrijfswinst	

en werkplezier voor een duurzaam rendement.

Dit alles onder voorbehoud: “zo God het wil en ik mag leven”. Zijn citaat:

‘HET LEVEN IS ALS EEN BOEMERANG, 

JE ONTVANGT WAT JE GEEFT.’

                                  

Voor meer informatie kijk op: www.linkedin.com/in/arjankoopmans en je 

bent van harte welkom meteen met hem te linken. 
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Bij dit boek behoort een DISC-analyse om je eigen DISC-profiel te meten 

en daarop een advies te ontvangen. Dat kan via een Internet versie, of via 

een werkboek i.c.m. een persoonlijk adviesgesprek. Zie onze webshop op 

www.optimalist.nl

Je kunt in plaats daarvan, of aanvullend daarop, kiezen voor persoonlijke 

coaching of een workshop. Bovendien bieden we coaching/workshops/

trainingen aan over leidinggeven. Zowel vakkennis (zelfsturend leiderschap) 

als communicatief (DISC). Standaard of voor jou op maat. Kijk eens in onze 

webshop voor meer DISC-materialen.

Naast onze DISC-specialisatie kun je bij ons terecht voor nog veel meer. 

Van visie, missie en strategie/organisatie via communicatietrainingen tot 

en met je buitendienst helpen om meer omzet en marge te realiseren. Het 

komt er op neer dat we meer rendement uit jouzelf en je medewerkers 

halen door middel van groepstraining of persoonlijke coaching. Wij leveren 

maatwerkoplossingen, maar ook kant-en-klare modules. 

Ook bieden we werving- en selectiediensten. We vinden de juiste 

kandidaat of beoordelen jouw eigen kandidaten. Werkzoekers helpen we 

om zich op de meest kansrijke manier te positioneren.

Wat maakt ons tot jouw best geschikte partner?

	 •	Alle	vrijheid	om	anytime	met	ons	te	stoppen	

	 •	Garantie	op	het	te	behalen	resultaat	en	beleving

	 •	Ethische	beroepscode	o.a.:	duurzaam,	integer	en	pro-Deo

	 •	Lage	kosten	met	hoogste	kwaliteit

	 •	Samenwerking	met	meerdere	zelfstandige	professionals

	 •	Meer	dan	30	jaar	ervaring

Jouw partner: www.optimalist.nl
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Kijk eens rond op onze website www.optimalist.nl waar je nog veel meer 

inspiratie vindt die je nú al verder kunt helpen! 

www.ElkeKlantEenAndereAanpak.nl  

Verkopen is een vak wat kan leiden tot frustratie bij 

zowel je klant als bij jezelf indien je dit verkeerd 

doet. En dat terwijl dit prachtige vak evengoed kan

leiden tot een enorm plezierige ervaring én tevreden 

klanten die graag bij jou terugkomen en jou 

bovendien in hun netwerk aanbevelen.

Dit boek helpt je daarbij via een uniek stappenplan 

dat je verkoopgesprek een logische structuur en 

opbouw geeft. Bovendien krijg je inzicht in het (koop-) 

gedrag van de verschillende type klanten waardoor

je beter in staat zult zijn op je klanten aan te sluiten.

Deze kennis zal jouw verkoopresultaten aanzienlijk

kunnen laten stijgen!

www.Winnendzelfvertrouwen.nl   

Hoe je jouw zelfbeeld verbetert en je 

zelfvertrouwen verhoogt. Bereik meer geluk en

succes in je privéleven en zakelijk leven dan je 

ooit voor mogelijk hield. 

Volop praktische adviezen en oefeningen om jouw

assertiviteit te verhogen. Krijg meer moed 

en durf om meer te dóen. 

Ook verkrijgbaar als luisterboek en als 

schriftelijke cursus. 

Meer inspiratie van Optimalist
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www.veranderstressinsucces.nl 

Wat doe je als je alledaagse leven instort als een  

kaartenhuis en een moeilijke opgave wordt? Hoe krijg  

je weer grip op je werk en leven? Hoe voorkom je een  

burn-out of hoe herstel je daarvan?

Hoe verander je jouw stress in succes?

Er zijn in Nederland ongeveer 900.000 mensen per jaar die getroffen worden 

door een burn-out. Daarbij is men gemiddeld 189 dagen arbeidsongeschikt 

en dit kost de staat 5 miljard euro per jaar. Betrokkenen hebben veelal 

littekens voor het leven. Wat kost dit jouzelf of jouw bedrijf…? Neem je een 

pil om de signalen die je lichaam je geeft nóg langer te negeren of wil je 

een echte oplossing? Schrijf je in voor deze gratis online cursus. 

www.praktischtimemanagement.nl 

Tijd kun je niet managen, die gaat z’n eigen gang. 

Wel kun je binnen de voor jou beschikbare tijd je werk 

effectief indelen. Time management is allereerst 

zelfmanagement. Een boek volop doorleefde, 

praktische tips die hun nut bewezen hebben. 

www.Hoeverkoopjejezelf.nl  

Dit boek informeert je hoe je jou als persoon 

en/of bedrijf kunt promoten. Onder andere 

door het (laten) schrijven van jouw eigen (e)

boek en de hele marketing daaromheen 

op via het internet. Ooit je eigen boek willen 

schrijven? Wij helpen je! Daarvoor hebben 

we zelfs een eigen uitgeverij opgericht… Het 

boek geeft een inzicht in onze eigen zoektocht 

naar een effectieve marketing. Leer van onze 

fouten, ervaring en inzichten. Een boek volop 

strategieën, en adviezen.
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www.SpreekMetImpact.nl 

Ook jij kunt spreken en presenteren voor groepen met 

zelfvertrouwen, impact en resultaat. 

Lees de vele praktische adviezen over hoe ook jij 

zodanig kunt spreken dat het jouw toehoorders in 

beweging brengt. 

Volop illustraties over o.a. je lichaamshouding.

Verder kun je via www.optimalist.nl het Optimagram 

werkboekje gratis downloaden,dat jou kan helpen 

om balans te vinden in je leven en werk om te komen  

tot een optimaal resultaat! 

Een voorwaarde voor meer geluk en succes!

Daar kun je je tevens gratis abonneren op onze 

tweewekelijkse ‘Special Insight’ voor steeds weer 

nieuwe korte inzichten die jou en je onderneming 

verder kunnen helpen. 

Vorige artikelen kun je lezen op onze blog of gratis 

downloaden.

www.101sterkeverhalen.nl 

We komen allemaal wel eens in een situatie 

terecht waarin we een belangrijke boodschap aan 

een ander persoon willen overbrengen maar 

daar niet de juiste woorden voor kunnen vinden. 
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Een metafoor met humor of drama kan je daarbij helpen. Op deze site 

staan 101 filmpjes met korte verhalen die je kunnen helpen in belangrijke 

gesprekken om op een subtiele of soms confronterende manier je punt te 

maken. Je kunt zo’n sterk verhaalfilmpje aan iemand laten zien of jezelf 

inspireren om het verhaal zelf te kunnen vertellen. De film begint eerst met 

het sterke verhaal. Daarna volgt de uitleg ervan. 

In 7 stappen…

Wij werken nog aan een serie van zeven boeken die speciaal zijn gericht 

op ondernemers. Ons doel is om deze serie uiterlijk einde 2017 af te ronden.

www.facebook.nl/deoptimalist   

Indien je deze pagina een ‘like’ geeft dan krijg je elke dag via jouw 

facebookberichten een leuke quote, bemoedigend plaatje of een kort 

inzicht. Dagelijkse vitaminen voor de mind!
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Dankbaar zijn we hen die een onmiskenbare bijdrage hebben geleverd 

aan de totstandkoming van dit boek. Zo heeft Jan Verstijnen, die al ruim 

tien jaar een gewaardeerde relatie van ons is, het boek na het lezen 

spontaan en geheel gratis op taal gecorrigeerd! Jan is bedrijfsadviseur voor 

het MKB en werkt onder de naam van zijn bedrijf www.atopbedrijfsadvies.nl 

De missie van Jan is: ‘Zelf zo veel mogelijk te genieten van het leven hier. 

En andere mensen, ondernemers en leidinggevenden, vooruit te helpen 

met mijn ervaring zodat zij weer enthousiasme terugkrijgen in hun leven en 

werk.’

Met AtoP krijg je “Access to Progress”, toegang tot vooruitgang dus. 

Voor meer informatie kijk op www.linkedin.com/in/janverstijnenatop en je 

bent van harte welkom om meteen met hem te linken. 

Stephan Timmers van www.totalshot.nl voor zijn prachtige illustraties die o.a. 

de lichaamstaal van de vier DISC-types zo treffend wist te tekenen. 

Ramses van der Werf van  http://directsuccesvolonline.nl heeft de 

Optimalist-website en webmarketing m.b.t. dit boek voor ons gebouwd met 

buitengewone inzet en advies.

Koen Leerentveld van: www.capable4.nl voor al zijn prachtige ontwerpen. 

Hij heeft onze huisstijl ontworpen, zoals ons logo en al onze formulieren, 

visitekaartjes enz. Ook de covers van onze boeken en de binnenkant van 

dit boek zijn door hem gemaakt. Koen is creatief, snel en voordelig.   

Onze docenten en mentoren van wie wij de DISC-methode mochten 

leren en die tevens een belangrijke bron van informatie voor dit boek 

zijn geweest zoals: Dick van Diest, Mike Cupicz, Danny v.d. Giessen, Gary 

Smalley, Sandor Lemstra, Paul Donders, René vd Heuvel en Gijsbert van 

Pellegrom.

De auteurs van alle boeken zoals gespecificeerd in bijlage 1 die ons 

hebben geïnspireerd.

15- Dankwoord
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De lezers van dit boek die al eerder hebben geïnvesteerd in de aanschaf 

en het lezen ervan, ons bemoedigden om door te gaan en aanvullende of 

corrigerende feedback gaven.

En jij eveneens bedankt, want wat is een auteur zonder een lezer? Bedankt 

dat jij dit hebt willen aanschaffen en lezen! Heel veel succes!!!
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Bijlage 1 - Bronvermelding

‘Energetics of Personality’, 

prof. John G. Geier & prof. Dorothy E. Downey

ISBN: 0-927634-01-5

‘Emotions of normal people’, 

prof. William Moulton Marston

ISBN: 978-1-4067-0116-6

‘Conditioned reflexes’, prof. Ivan Pavlov

ISBN: 978-0-4861-6121-1

‘Psychologische typen’, prof. Carl Gustav Jung

ISBN: 90-5637-353-6

‘Archetypen’, prof. Carl Gustav Jung

ISBN: 978-90-5637-354-2

‘The DNA of relationships’, dr. Gary Smalley

ISBN: 978-0-8423-5530-8

‘Personality plus’, Florence Littauer

ISBN: 978-0800754457

‘Wie ben je’, Chris Carey

ISBN: 978-90-803960-5-0

‘ABC van uw persoonlijkheid’, Persolog 

(Verkrijgbaar via onze webshop)  

 ‘Hoogvliegers’, Merrick Rosenberg & Daniel Silvert

ISBN: 978-90-470-0656-5

‘De gebruiksaanwijzing van uw medewerker’, Hans Faas

ISBN: 978-90-5261-924-8
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‘De Geest en ons temperament’, Tim Lahaye

ISBN: 90-6318-700-9

‘De zeven eigenschappen van effectief management’,  

Stephen R. Covey.

ISBN: 9789047054641

‘Ontmoet jezelf’, Huub Verlinden & Jes Jansen

ISBN: 90-801752-7-7

‘Meer dan luisteren’, Dorothea Timmers

ISBN: 90-352-2409-4

 ‘Flow en de kunst van het zakendoen’, 

Jan Bommerez & Kees van Zijtveld

ISBN: 90-77341-14-5

 ‘Creëer een winnend zelfvertrouwen’, 

Arjan Koopmans

(Verkrijgbaar via onze webshop)  

‘Spreek met Impact!’, Arjan Koopmans

(Verkrijgbaar via onze webshop)  

‘Vis’, Stephen C. Lundin & Harry Paul

ISBN:978-90-5944-015-9

‘Ontwikkel de leider in jezelf’, John C. Maxwell

ISBN: 978-90-77805-02-2

‘De management makeover’, 

Mario Bierkens & Petra Kerrebijn

ISBN: 978-90-78466-02-4
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‘Situationeel leiding geven’, Dr. Paul Hersey

ISBN: 90-254-0375-1

‘Situationeel leiderschap 2 en de one minute manager’, Kenneth Blanchard

ISBN: 90-254-0274-7

‘De succesvolle leider’, Dale carnegie

ISBN: 90-6057-736-1

‘Collaborative Intelligence’, Prof. J. Richard Hackman

ISBN 9781605099903

www.wikipedia.org

www.persolog.nl

www.discfactor.nl 

www.jimrohn.com

www.briantracy.com 

www.lesbrown.com 
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Voor iedereen die beter met andere mensen wil kunnen omgaan!

 

	 •		4	praktische	handvatten	om	optimaal	te	communiceren	volgens	

het ‘DISC-model’

	 •	Management	soft	skills	die	hun	praktisch	nut	hebben	bewezen

	 •	Geef	optimaal	leiding	aan	jezelf	en	aan	anderen

	 •		Werk	bewuster	met	jouw	sterke	karaktereigenschappen	en	die	

van anderen

	 •		Erken	jouw	zwaktes	en	compenseer	die	tot	een	acceptabel	

niveau

	 •	Verbeter	de	samenwerking,	werkplezier	en	resultaten

	 •	Verlaag	het	ziekteverzuim	en	personeelsverloop

 

Op een heldere en eenvoudige wijze wordt het DISC-model uitgelegd 

en toegepast op het omgaan met andere mensen in het algemeen en 

leidinggeven in het bijzonder. DISC maakt de gedragsvoorkeuren van jezelf 

en anderen inzichtelijk en bestuurbaar. Ervaar hoe je een communicatieve 

ingang creëert bij de verschillende type mensen en hen motiveert tot 

optimale prestaties. Aan de hand van doorleefde voorbeelden wordt 

de theorie herkenbaar en praktisch toepasselijk. Van een eigentijdse 

succesvolle manager met een zelfsturend team wordt tegenwoordig meer 

dan ooit het beheersen van deze informatie vereist!

 

Het is onze goede naam méér dan waard om je de aankoopprijs en 

eventuele verzendkosten terug te betalen indien het jouw verwachting om 

welke reden dan ook niet waarmaakt. Stuur het in dat geval retour aan 

www.optimalist.nl  

www.optimalist.nl Prijs: € 19,95


