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Inleiding op uw Denkstijlen rapport
Uw Denkstijlen tonen uw werk- en taakvoorkeuren. Het toont hoe u informatie filtert en verwerkt in de praktijk. Het toont u van welke
manier van werken u energie krijgt en hoe u optimaal functioneert. Uit onderzoek blijkt dat er vijf belangrijke benaderingen zijn van een
taak om tot resultaten te komen. Vanuit het acronym TEAMS worden deze benaderingen beschreven. Dit staat in het Engels voor:
Theorist, Executer, Analist, Manager en Strategist. Hieronder leest u waar elke Denkstijl voor staat.
T = Creatieve en nieuwe ideeën bedenken
E = Praktisch maken en uitvoeren
A = Analyseren en optimaliseren
M = Balans bewaren en mensen verbinden
S = Snelste weg naar probleemoplossing
bedenken
De Denkstijlenanalyse meet geen bekwaamheid, maar de voorkeur hoe een taak uit te voeren. Zoals een mens denkt, zo handelt hij. Als
mensen worden geplaatst in hun voorkeursgebied, zullen de productiviteit en taaktevredenheid stijgen en zal de stress worden beperkt.
De slogan "Together Everyone Achieves More" is niet alleen waar, maar ook voorwaarde voor teamontwikkeling. De vijf Denkstijlen
vullen elkaar aan. Om tot uitmutende resultaten te komen is elke Denkstijl nodig.
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Strateeg

Brengt balans

Stelt doelen

Bouwt eenheid

Ontwikkelt het plan

Stimuleert interactie

Probleemoplosser
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Kenmerken van elke Denkstijl
Theoreticus
Creatieve probleemoplosser
Denkt out-of-the-box om doelen, processen en tijdlijnen te creëren
Het teamlid dat ideeën, modellen en nieuwe mogelijkheden aandraagt

Executer
De zaken uitvoeren zoals is afgesproken en ze ook heel goed doen
Gewaardeerd om actiegerichtheid, georganiseerd en je kunt er van op aan
Het teamlid dat ideeën, programma's en oplossingen implementeert die ontwikkeld zijn door het
team

Analist
Nauwkeurig, kwaliteitscontrole, analytisch
Stelt hoge normen en weegt het risico af tegen de potentiële opbrengst
Het teamlid dat altijd denkt aan de kwaliteit en verbetering van het proces of het programma

Manager
Diplomatisch, zorgvuldige benadering in probleemoplossing
In staat om een project te bekijken vanuit alle verschillende gezichtspunten van de teamleden
Het teamlid dat voorziet in de behoeften van collega's en daarin balans brengt

Strateeg
Vereenvoudigen en praktisch maken van concepten, het leveren van oplossingen
Manieren vinden om ideeën door te voeren en obstakels te overwinnen
Het teamlid dat de meest bruikbare ideeën benoemt, vereenvoudigt, een strategie vormt en
anderen overtuigt van de juistheid ervan.
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Potentiële beperkingen van elke Denkstijl
Theoreticus
Hoe hoger de Theoreticusstijl (creatieve en nieuwe ideeën bedenken) hoe groter de kans is op het
blijven genereren van nieuwe ideeën in plaats van de focus te richten op het voltooien van taken.

Executer
Hoe hoger de Executersstijl (praktisch maken en uitvoeren) hoe groter de behoefte aan duidelijk
gedefinieerde processen en doelen om effectief te zijn.

Analist
Hoe hoger de Analiststijl (analyseren en optimaliseren) hoe groter de kans dat men verzandt in de
details van een project en het doel uit het oog verliest.

Manager
Hoe hoger de Managerstijl (balans bewaren en mensen verbinden) hoe groter de kans dat de
verschillende behoeften niet gelijkwaardig aandacht krijgen en het zicht op prioriteiten die nodig zijn
om de doelen te behalen verloren wordt.

Strateeg
Hoe hoger de Strateegstijl (snelste weg naar probleemoplossing bedenken) hoe groter de kans is op
te hoog gespannen verwachtingen van anderen of het presenteren van een te rooskleurig plaatje
van voordelen / oplossingen.
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Denkstijlen

Dick Dubbel

Werken in een team

Dick's Denkstijl voorkeuren
Hoogste stijl: Strateeg
De Denkstijl 'Strateeg' staat voor: de snelste weg naar probleemoplossing bedenken
De Strateeg is het teamlid dat nieuwe concepten en ideeën in een vroeg stadium identificeert en
de implementatiestrategie ontwikkelt. Strategen weten intuïtief hoe men concepten het beste kan
vermarkten, hoe men een breed publiek aan kan spreken, hoe ze een concept strategisch het
beste kunnen plaatsen om het grootst mogelijke eindresultaat te behalen. Een Strateeg is zeer
taakgericht en houdt ook van het omgaan met mensen. Ze zijn meestal goed in het werven van
mensen omdat ze vriendelijk en open zijn. Een Strateeg ziet ook graag dat de taken goed worden
uitgevoerd. Ze beïnvloeden anderen met behulp van hun uitstekende mensenkennis en logische
denkwijze. Strategen zijn niet bang om op te treden en in te grijpen wanneer dat nodig is. Het
zijn geen mensen die aan de zijlijn staan maar zijn steeds betrokken bij verschillende aspecten
van een project. Een Strateeg combineert zijn/haar ervaring met mensenkennis en is op die
manier in staat om op creatieve wijze het maximale uit een project of concept te halen. De
belangrijkste kracht van een Strateeg ligt in het vermogen een idee of een proces te
vereenvoudigen. Ze kunnen goed samenwerken met Theoretici, Managers en Analisten tijdens
het ontwikkelen van hun plannen.
Rol in het team
De Strateeg is een creatief probleemoplosser. Tevens is hij/zij in staat een aantal mogelijkheden
naast elkaar te leggen en het lange termijn effect van iedere mogelijkheid in te schatten.
Strategen zijn meestal effectieve sprekers en leiders. Ze moedigen anderen graag aan en weten
mensen te motiveren. Zodoende halen ze het beste uit ieder teamlid. Strategen kunnen duidelijk
uitleggen waardoor ze vaak als woordvoerder worden uitgekozen. Omdat ze situaties op waarde
weten te schatten en goed kunnen onderhandelen zijn Strategen onmisbaar tijdens overleg.

Denkstijlen

Werken in een team

Goed samengestelde teams
leveren gewenste
resultaten en bruisen van
ideeën en energie.
Om een team optimaal te
laten functioneren en taken
daadwerkelijk uitgevoerd te
krijgen, is het essentieel om
teamleden in de juiste
positie te plaatsen.

Belangrijkste kracht
Strategen worden door anderen gezien als welbespraakte, besluitvaardige leiders. Op natuurlijke
wijze weten ze respect en waardering van anderen te winnen. Anderen volgen hen vanwege hun
charisma en enthousiasme. Hoewel ze soms enigszins overdonderend overkomen, voert hun
redelijkheid en mensgerichtheid toch de boventoon.
Mogelijke beperkingen
De Strateeg kan dominant en afstandelijk overkomen, omdat hij/zij soms té taakgericht is.
Hoewel ze anderen graag betrekken in hun werk, hebben ze soms weinig oog voor wat anderen
willen. Een Strateeg moet leren luisteren en zich leren inleven in wat anderen willen. Ze kunnen
soms inconsequent en oppervlakkig overkomen omdat ze zich snel tussen diverse concepten
verplaatsen. Juist hierdoor hebben ze goed overzicht over de gang van zaken. De Strateeg moet
leren luisteren in plaats van te snel met een antwoord klaar staan.
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Denkstijlen

Dick Dubbel

Vervolg
Op een na hoogste stijl: Theoreticus
De Denkstijl 'Theoreticus' staat voor: creatieve en nieuwe ideeën bedenken
De Theoreticus is het teamlid dat ideeën, modellen en hypotheses aandraagt. Ze hebben de
capaciteit om sterk taakgericht te zijn en tegelijkertijd gevoelig te blijven voor problemen.
Theoretici hebben een aangeboren bekwaamheid om problemen en situaties vanuit verschillende
hoeken te bekijken en daarbij met ideeën en oplossingen te komen waar anderen simpelweg niet
aan gedacht hadden. Ze zijn creatief, gefocust en analytisch in hun aanpak om te komen tot een
effectieve probleemoplossing. Daarin zijn ze niet te paaien voor snelle en tijdelijke oplossingen.
De Theoreticus initieert veranderingen en verbeteringen. Ze zijn vastberaden en ook vaak zeer
sociaal. Dit zijn de mensen die uitblinken in 'out-of-the-box' denken. Als ze daarbij ook
beschikken over goede interpersoonlijke communicatievaardigheden, kunnen ze met gemak
mensen zo ver krijgen om hun ideeën te implementeren. Theoretici zijn een bron van
vernieuwend denken, innovatieve concepten, originele voorstellen, inventieve en unieke
manieren van aanpak. Als ideeën eenmaal vastgelegd zijn, kunnen Theoretici, in samenwerking
met Strategen en Analisten, tot een plan van aanpak komen.
Rol in het team
Theoretici worden gewaardeerd om de vaardige wijze waarop ze een team bewegen om nieuwe
wegen in te slaan en te blijven zoeken naar nieuwe oplossingen. Ze deinzen niet terug voor het
onbekende of unieke en zijn snel in het doorlopen van verschillende scenario's en benaderingen
om een project of concept voortgang te laten boeken.

Denkstijlen

Werken in een team

Goed samengestelde teams
leveren gewenste
resultaten en bruisen van
ideeën en energie.
Om een team optimaal te
laten functioneren en taken
daadwerkelijk uitgevoerd te
krijgen, is het essentieel om
teamleden in de juiste
positie te plaatsen.

Belangrijkste kracht
Theoretici zijn creatieve probleemoplossers. Hun primaire kracht binnen een team is hun
bekwaamheid om problemen vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Theoretici zien
oplossingen waar anderen in het duister tasten. Hun concepten zijn uniek en origineel, en liggen
niet in de lijn der verwachting. Theoretici kunnen bestaande situaties nauwkeurig inschatten en
de noodzakelijke te volgen stappen zetten. Ze kunnen goed samenwerken met Strategen. Een
Theoreticus is grondig in zijn/haar probleemanalyse, en laat meestal tal van mogelijke
oplossingen de revue passeren alvorens tot een conclusie te komen. De meeste Theoretici
beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Conflicten worden op positieve wijze
benaderd, waarbij alle mogelijke opties om tot een oplossing te komen, worden overwogen.
Mogelijke beperkingen
De Theoreticus houdt van nieuwe ideeën en kan de neiging hebben zich hier teveel op te richten,
waardoor lopende zaken niet afgerond worden. Ze hebben deadlines nodig, alsook de interactie
met andere teamleden zodat ze zich op lopende zaken blijven richten. Soms dient hun creatieve
energie op het afmaken van projecten gericht te worden, in plaats van op het aandragen van
nieuwe ideeën.
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Inleiding op uw Drijfverenrapport
Uw Drijfveren zijn een weergave van uw intrinsieke motivatoren en verborgen waarden. Zij hebben grote invloed op uw overtuigingen
van hoe een taak uitgevoerd dient te worden, omgangsvormen en daarmee uw integriteitsgevoel. Deze Analyse kijkt naar deze
onderliggende en niet direct zichtbare behoeften en mindset. Persoonlijkheidsstijlen (DISC) zijn zichtbaar en botsingen tussen deze stijlen
kunnen worden opgelost door elkaars gedragstaal te leren spreken. Drijfveren zijn diepgeworteld in ons onderbewuste. Deze Analyse
geeft u inzicht in wat uw intrinsieke motivatie is, uw mindset. Iedereen heeft in verschillende mate en intensiteit een bepaalde mix van de
volgende vier Drijfveren: (Engels) Loyalty, Equality, Personal Freedom en Justice. In het Nederlands:
L = Loyaliteit - Ordelijkheid - Hiërarchie
E = Gelijkwaardigheid - Groeimogelijkheden Wederzijds begrip
P = Persoonlijke Vrijheid - Competitie - Ruimte
nemend
J = Rechtvaardigheid - Win/win - Co-creatie
Het kennen van de Drijfveren geeft inzicht in het perspectief van waaruit iemand handelt. Wat zijn ten diepste de intenties van de
persoon? Dat heeft invloed op de taakopvatting en -uitvoering. Daarbij helpt het mensen om zich toleranter op te kunnen stellen naar
elkaar. Conflicten kunnen hierdoor hanteerbaar worden en begrip kan groter worden. Het behouden of werven van goed personeel dat
past bij de bedrijfswaarden en -cultuur kan onder meer bereikt worden door het taakveld van een personeelslid of sollicitant af te
stemmen op zijn/haar persoonlijke Drijfveer. Dit is vaak van onschatbare waarde gebleken in personele beslissingen.

Overzicht van de vier Drijfveren
Loyaliteit
Doen wat gangbaar en algemeen aanvaard is
Verantwoord omgaan met relaties
Dienstbare houding
Hoog verantwoordelijkheidsgevoel

Gelijkwaardigheid
Respectvol naar iedereen
Tolerantie - Begrip tonen voor elkaar
Individualiteit - Iedereen is uniek
Redelijkheid - ieder z'n eigen bewegingsvrijheid

Persoonlijke Vrijheid
Nieuwe kansen en mogelijkheden zoeken
Persoonlijke ambities verwezenlijken
Grenzen opzoeken - speelveld uitbreiden
Persoonlijke 'vingerafdruk' kunnen nalaten

Rechtvaardigheid
Oprechte interesse in elkaars vraagstukken
De ander tot z'n recht doen komen
Wederzijdse betrokkenheid op doelen
Win-win situaties nastreven
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Overzicht van de Drijfveren
Loyaliteit

Gelijkwaardigheid

Persoonlijke Vrijheid

Rechtvaardigheid

Gericht op

Doen wat gangbaar en
algemeen aanvaard is

Zelfexpressie en
tolerantie

Persoonlijke ambities
verwezenlijken

Integriteit en win-win

Zoekt

De juiste opstelling in
gezagsverhoudingen

Vriendschappelijke
relaties

Persoonlijke doelen en
ambities

Gemeenschappelijk
belang

Manier van doen

Hoog
Zichzelf zijn en eigen
verantwoordelijkheidsgevoel mening uiten

Voldoening uit eigen
prestaties

Meedenkend, oordeel
mijdend

Angst

Afwijken van afspraken of
groepsnorm

Intolerantie /
ongelijkwaardigheid

Verlies van goed gevoel
over zichzelf

Gebrek aan
betrokkenheid en
harmonie met anderen

Manier van werken

Ordelijk, systematisch met
gepaste distantie

Sociaal acceptabel

Eigen 'vingerafdruk'
nalaten

Persoonlijk en betrokken

Potentiële beperkingen van elke stijl
Loyaliteit
Hoe hoger de Drijfveer Loyaliteit - Ordelijkheid Hiërarchie, hoe groter de kans dat men vast komt te
zitten in een star denkstramien. Alles moet gedaan
worden op een manier zoals het hoort en niet anders.

Gelijkwaardigheid
Hoe hoger de Drijfveer Gelijkwaardigheid Groeimogelijkheden - Wederzijds begrip, hoe groter de
kans dat men het zicht op de dagelijkse
verantwoordelijkheden verliest. Alles wordt alles
gelijkwaardig behandeld waardoor het moeilijk wordt
om te prioriteiten te stellen

Persoonlijke Vrijheid
Hoe hoger de Drijfveer Persoonlijke Vrijheid Competitie - Ruimte nemend, hoe groter de kans is dat
win/verlies-situaties ontstaan. Vrijheid gaat dan boven
alles.

Een ijsberg is een goede metafoor om de Drijfveren
te omschrijven en hoe ze de gedrasg- of
persoonlijkheidsstijl sturen. Persoonlijkheid en
gedrag zijn de gebieden van de ijsberg die zichtbaar
zijn. Drijfveren zijn daarentegen niet zichtbaar en
bevinden zich onder het wateroppervlak. Ze bepalen
onze manier van besluiten nemen en ons handelen.

Rechtvaardigheid
Hoe hoger de Drijfveer Rechtvaardigheid - Win/win Co-creatie, hoe groter de kans is op het overvragen
van persoonlijke energie en persoonlijke middelen.
Voor iedereen het beste beentje voor zetten tot hij er
bij neervalt.
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Drijfveer

Dick Dubbel

Kenmerken Innerlijke Drijfveren

Verborgen Drijfveren van Dick
Hoogste stijl: Persoonlijke vrijheid
Kenmerken van Persoonlijke Vrijheid = |P| Competitie - Ruimte nemend
Het aanvechten en ter discussie stellen van bestaande systemen, regels, standaarden en
procedures teneinde de ruimte voor persoonlijke vrijheid te vergroten.

Drijfveer

Intrinsieke Motivatie

Zoeken naar behoud van eigen vrijheid en voldoening door het nastreven en bereiken van
persoonlijke doelen.
Vermijden van verlies van persoonlijk welbevinden.
Zich uiten door creatieve, niet-geteste en onconventionele ideeën.
Gericht op: Zelfontplooiing
Denkfilter: Zoekt persoonlijke doelen en ambities
Doel: Voldoening verkrijgen uit eigen prestaties
Angst: Verlies van goed gevoel over zichzelf en eigen prestaties
Manier van werken: Het eigene van zichzelf kunnen neerzetten
Valkuil
Hoe meer energie naar de drijfveer Persoonlijke vrijheid gaat, hoe groter de kans is dat er
win/verliessituaties ontstaan.

Een ijsberg is een goede
metafoor om de Drijfveren
te omschrijven en hoe ze
de gedrasg- of
persoonlijkheidsstijl sturen.
Persoonlijkheid en gedrag
zijn de gebieden van de
ijsberg die zichtbaar zijn.
Drijfveren zijn daarentegen
niet zichtbaar en bevinden
zich onder het
wateroppervlak. Ze bepalen
onze manier van besluiten
nemen en ons handelen.

Mogelijke uitspraken
Ik onderneem actie om me emotioneel en psychisch goed te voelen.
Ik wil graag voldoende controle hebben over situaties, zodat ik dingen 'op mijn manier'
kan doen.
Sommige mensen vinden me eigenzinnig.
Ik zet liever de trend dan er één te volgen.
Ik vind het niet erg om discussies aan te gaan over zaken waar ik het niet mee eens ben.
Ik heb de neiging om ervaring op te willen doen op veel verschillende gebieden van het
leven.
Doel
Iemand met de drijfveer Persoonlijke vrijheid heeft als doel behoud van eigen vrijheid en
persoonlijk comfort. Hij probeert aan deze doelen te voldoen door persoonlijke belangen voorop
te stellen. Ze raken soms betrokken bij win-verlies- of zelfs verlies-verlies-situaties.
Effectiever worden door
Iemand met de drijfveer Persoonlijke vrijheid kan effectiever worden door TOLERANTIE NAAR
ANDEREN te ontwikkelen en te werken aan BETROKKENHEID bij GEMEENSCHAPPELIJKE
DOELSTELLINGEN. Ze kunnen dit doen door zichzelf de volgende vragen te stellen:
Wat kan ik voorstellen waardoor dingen voor mijzelf beter worden zonder dingen erger te
maken voor anderen?
Op welke manier passen mijn doelen binnen de missie of het project?
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Drijfveer

Dick Dubbel

Vervolg
Op een na hoogste stijl: Rechtvaardigheid
Kenmerken van Rechtvaardigheid = |J| Win/win - Co-creatie
Halen voldoening uit inhoudsvolle relaties en het zoeken naar geschikte en werkbare
oplossingen.
Halen het beste uit een omgeving of situatie voor het algemeen belang, zelfs ten koste
van zichzelf, zolang dit iedereen ten goede komt.

Drijfveer

Intrinsieke Motivatie

Vermijden situaties die onrechtvaardig zijn voor anderen of conflicteren met hun gevoel
van innerlijke oprechtheid.
Verbeteren van leef- en werkkwaliteit van anderen, zelfs als hierdoor persoonlijke
voordelen worden beperkt.
Gericht op: Innerlijke oprechtheid
Denkfilter: Zoekt naar persoonlijke acceptatie bij anderen voor het algemeen belang
Doel: Acceptatie in de groep
Angst: Gebrek aan harmonie met anderen en onrechtvaardigheid
Manier van werken: Persoonlijke betrokkenheid
Valkuil
Hoe meer energie naar de drijfveer Rechtvaardigheid gaat, hoe groter de kans is op het
overvragen van persoonlijke energie en persoonlijke middelen.
Mogelijke uitspraken

Een ijsberg is een goede
metafoor om de Drijfveren
te omschrijven en hoe ze
de gedrasg- of
persoonlijkheidsstijl sturen.
Persoonlijkheid en gedrag
zijn de gebieden van de
ijsberg die zichtbaar zijn.
Drijfveren zijn daarentegen
niet zichtbaar en bevinden
zich onder het
wateroppervlak. Ze bepalen
onze manier van besluiten
nemen en ons handelen.

Situaties waar beide partijen beter van worden (win-win) zijn belangrijker dan dat alles
gelijkwaardig zou zijn.
'Hoe je leeft' en 'hoe je ontspant' vind ik belangrijker dan winnen.
Het is essentieel voor mij dat ik een positieve impact kan hebben op de wereld om mij
heen.
Ik neem mijn verantwoordelijkheden heel serieus.
Ik word voornamelijk door mijn geweten aangezet tot handelen.
Ik vind het prettig om anderen te helpen en ik ben er sterk van overtuigd dat iedereen op
zijn of haar manier winst kan behalen.
Doel
Iemand met de drijfveer Rechtvaardigheid heeft als doel geaccepteerd te worden door anderen.
Ze stellen soms teveel eisen aan zichzelf en wat er binnen een gegeven tijd en beschikbare
middelen mogelijk is.
Efectiever worden door
Iemand met de drijfveer Rechtvaardigheid kan effectiever worden door het ontwikkelen van
ZELFTOLERANTIE en SELECTIEVER WORDEN IN welke PROJECTEN hij/zij op zich neemt.
Dit kunnen ze doen door zichzelf de volgende vragen te stellen:
Wat kan ik zeggen / inbrengen dat iedereen aanmoedigt zijn/haar deel te doen en waar
iedereen profijt van heeft?
Hoe kunnen wij dit doel bereiken zonder dat we het commitment naar elkaar uit het oog
verliezen?
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Persoonlijkheidsanalyses gegevens
pagina met grafieken

Teamrol Denkstijlen

Drijfveren

T=38, E=20, A=30, M=23, S=39

L=21, E=22, P=30, J=27
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