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De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI) is ontwikkeld door Katharine Briggs en Isabel Myers en gebaseerd 

op de persoonlijkheidstypetheorie van psychiater Carl Jung. Het is een psychometrisch instrument, dat 

wereldwijd wordt ingezet ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatie-

ontwikkeling. De basis van het instrument is een vragenlijst met 88 items, gevolgd door zelfonderzoek en 

interactieve coaching. Het belangrijkste doel van de MBTI is het vergroten van het zelfbewustzijn, dat aan de 

basis ligt van alle persoonlijke ontwikkeling. Het instrument doet geen voorspelling over toekomstig gedrag 

van mensen en meet geen vaardigheden. De MBTI is geen test, maar een zelfevaluatie-instrument. MBTI 

mag om deze reden dan ook niet ingezet worden voor werving en selectie.

MBTI geeft je persoonlijkheid weer op basis van vier dimensies. Bij elke dimensie zijn er twee kanten, waarvan we 

voor één kant een natuurlijke voorkeur hebben. Het gaat dus niet om aangeleerd gedrag of goede of 

slechte voorkeuren, maar puur om je persoonlijke (natuurlijke) voorkeuren. 

Bij elke dimensie zijn er twee kanten, waarvan we voor één kant een natuurlijke voorkeur hebben:

• E/I:  Waar haal je je energie vandaan, uit je omgeving, of je innerlijk?

• S/N: Wijze van waarnemen; observatie uit feiten of intuïtief

• T/F: De wijze van beslissen; denken of voelen

• J/P: De wijze van werken; planmatig & gestructureerd of flexibel & spontaan Bron: Wikipedia, 2022
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SENSING INTUITION

Sensing - Besteedt voornamelijk aandacht aan feitelijke, concrete informatie en informatie uit de wereld om zich heen, 

gebruikmakend van ervaringen en eerder opgedane informatie.

Intuition - Besteedt voornamelijk aandacht aan verbanden en grote lijnen, gebruik makend van inspiratie en de 

mogelijkheden in de toekomst, focust op dat wat er nog niet is.

EXTRAVERSION INTROVERSION

Extraversion - richt en haalt de energie voornamelijk op en uit de wereld om zich heen.

Introversion - richt en haalt de energie voornamelijk op en uit de innerlijke belevingswereld.

THINKING FEELING

Thinking - voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van logica en afwegen van inhoudelijke argumenten.

Feeling - voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van persoonlijke waarden en de impact van de beslissing 

op de betrokkenen.

JUDGING PERCEIVING

Judging - voorkeur voor een planmatige en geordende manier van werken en het afronden van zaken.

Perceiving - voorkeur voor een flexibele en spontane manier van werken, informatie verzamelend, opties open houdend. B
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Gratis Online JUNG typen test 
(op basis van 44 vragen en daarna 

eventueel nog een verdiepingstest )

Disclaimer: 

Gratis online tests zijn meestal een 

vereenvoudiging van officiële (meestal

commerciële) tests. Gebruik ze met

beleid, bijvoorbeeld om een eerste

indruk te krijgen.

PULZ is op geen enkele wijze verbonden

met de leverancier van de tests en aanvaardt 

geen aansprakelijkheid voor het optreden

van fouten en/of onvolkomenheden.

https://www.idrlabs.com/nl/test.php
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Bron: Wikipedia, 2022
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Bij persoonlijksheidstests moet je altijd oppassen voor hokjesdenken. Het geeft je inzicht 

en is uiteraard nooit 100% correct. Doe daarom je voordeel met de verschillende methoden, 

spiegel de uitkomsten met je eigen observaties, maar bespreek het ook met anderen die jou 

kennen. Zo begrijp je steeds beter wie je zelf bent, waar je energie van krijgt, waar je allergieën 

zitten en hoe anderen jou zien. Wat je er vervolgens mee doet, bepaal je helemaal zelf, je moet 

niets.

Het onderscheidende aan MBTI is dat het gaat om je aangeboren voorkeuren, dus niet 

om aangeleerd gedrag. Dat geeft weer andere inzichten dan bijvoorbeeld de DISC 

methode. Voor mij persoonlijk was dat het volgende inzicht. In het begin van mijn carrière 

kreeg ik vaak de opmerking van mensen uit de “sales hoek” dat ik vanwege mijn enthousiasme 

en presentatievaardigheden veel meer die wereld moest opzoeken. Echter, toen ik die 

vaardigheden als consultant optimaal kon gebruiken, vond ik het maar een eenzame 

bedoening. Na de nodige twijfel vatte ik het uiteindelijk samen als “ik ben meer een creator dan 

een adviseur, alleen maar vertellen zonder het te mogen uitvoeren levert mij geen energie op.” 

Later deed ik een MBTI test en bleek ik onverwacht een dikke I te zijn (en geen extrovert). En 

toen werd het mij pas echt duidelijk: ik haal mijn energie, ook bij het geven van trainingen, uit 

het verbinden van al die verschillende (vaak innerlijke) werelden. En ik geniet het meest als het 

ook echt de ander helpt bij die (vaak innerlijke) processen en vooruitgang. Het performen en 

communiceren met mensen vind ik zeker leuk, maar het is meer een middel dan een doel. 
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DISC is een vierkwadranten model, ontwikkeld op basis van het werk van de Amerikaanse psycholoog William 

Moulton Marston, dat gebruikt wordt om de patronen in normaal menselijk gedrag in kaart in te brengen. 

DISC verschaft ons daarmee een gemeenschappelijke taal om observeerbaar, normaal, menselijk gedrag te 

meten en bespreekbaar te maken. DISC vertelt ons als individu hoe we geneigd zijn te communiceren, dingen te 

doen, taken aan te pakken, en de daarmee samenhangende interactie met onze omgeving.

De DISC kleuren inmiddels ingeburgerd in menig organisatie waar men de DISC-taal gebruikt 

om de onderlinge communicatie over gedrag te vergemakkelijken.

DISC is in oorsprong geen kleurenmodel, maar een factorenmodel. Dat wil zeggen, de 

geestelijk vader van het model, William Moulton Marston, kwam door observatie van mensen 

en hun gedrag tot de beschrijving van de 4 DISC factoren (ook wel gedragsstijlen genoemd). 

Dit zette hij uiteen in zijn standaardwerk The Emotions of Normal People (1928). In dat boek

wordt helemaal niet gesproken over kleuren. Sterker nog, Marston heeft nooit een test 

uitgegeven op basis van zijn model. Testen op basis van Marstons DISC-model zijn pas 

decennia later ontwikkeld.

Onlangs heeft de gedragsdeskundige Thomas Erikson de DISC-methode op praktische wijze opnieuw 

beschreven in zijn boek Omringd door idioten. Bron: PULZ, 2022
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Bron: Erikson, 2018

(CONSCIËNTIEUS)

(INTERACTIEF, INVLOED)

DIRECT

MENSGERICHT

INDIRECT

TAAKGERICHT
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Gratis Online DISC-persoonlijkheidstest

Bron: IDRlabs.com, 2022

Disclaimer: 

Gratis online tests zijn meestal een 

vereenvoudiging van officiële (meestal

commerciële) tests. Gebruik ze met

beleid, bijvoorbeeld om een eerste

indruk te krijgen.

PULZ is op geen enkele wijze verbonden

met de leverancier van de tests en aanvaardt 

geen aansprakelijkheid voor het optreden

van fouten en/of onvolkomenheden.

https://www.123test.nl/disc-test/
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Een collega met een groen profiel: “Waar gaat jouw voorkeur naar uit?”

Relatiegericht en indirect — Stabiel
De collega met een groen DISC profiel is wat rustiger; hij is makkelijk in de 

omgang en zal je niet snel tegenspreken. Hij wil namelijk koste wat het kost 

confrontatie of scheve gezichten vermijden. Een ideale collega dus, mits je 

geen besluiten of sterke mening nodig hebt. Want dat is waar het bij jouw 

collega nog wel eens aan ontbreekt:

Hij neemt liever geen besluiten en laat dingen graag in het midden. Wanneer jij 

wél een duidelijk antwoord nodig hebt, zul je hem dus moeten aanmoedigen; 

je zal een reactie moeten ontlokken. Daarvoor wil je gericht communiceren, 

zonder hem het gevoel te geven dat je defensief optreedt.

Een collega met een blauw profiel: “Kun je dit feitelijk onderbouwen?”

Taakgericht en indirect — Correct
Iemand met een blauw DISC-profiel weet precies hoe de vork in de steel zit. Dat 

hebben ze namelijk Gegoogled. Ze houden van feiten en willen ieder detail 

weten, zeker voordat ze een besluit nemen. Hierdoor zijn ze terughoudender, 

maar grondig.

Dit kan er wel voor zorgen dat een collega met een blauwe uitslag 

perfectionistisch en pietluttig overkomt. Misschien zelfs wat emotioneel 

gereserveerd; ze willen namelijk gelijk hebben en trekken jouw oordeel – tot je 

het met grondige argumenten kunt bewijzen – in twijfel.

Een collega met een rood profiel: “Doe wat ik zeg, en tempo”

Taakgericht en direct — Dominant
De dominantie en gedrevenheid van een rode collega zorgen ervoor dat 

zaken snel worden geregeld. Hij neemt risico’s, graag het voortouw en vind het 

niet erg om besluiten te maken die anderen tegen de haren instrijken; “…het is 

immers niet persoonlijk bedoeld.”

Toch kan dit gebrek aan tact regelmatig intimiderend of agressief overkomen. 

Ben jij een collega die confrontatie liever uit de weg gaat, dan zul jij je 

misschien vaker overdonderd voelen. Besef dat deze wijze van communiceren 

niet per se zijn intentie is; hij wil gewoon to the point zijn. Dat jouw gevoelens 

hierdoor gekrenkt worden is… jouw probleem;

Een collega met een geel profiel: “Laten we het vooral gezellig houden”

Relatiegericht en direct — Inspirerend
De onwrikbare positieve houding van een geel DISC profiel zorgt ervoor dat 

hij altijd leven in de brouwerij maakt. Hij is een rasechte optimist en trekt door 

deze houding veel mensen om zich heen aan. Van die aandacht kan hij alleen 

maar genieten — heck, is deze aandacht er niet, dan zorgt hij daar wel voor.

Omdat deze collega graag zelf in de spotlight staat, is het een slechte 

luisteraar. Beter gezegd: hij luistert niet. Hij wil vooral gehoord worden. 

Wanneer jijzelf wat timide bent, kan hij over je heen walsen of je tekort doen. 

Hier iets van zeggen zal zijn emoties krenken – waarvan hij er nogal veel heeft 

– en resulteren in drama.
Bron: assertief.nl, 2022
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1. Verhoog je (werk)tempo

Niets kan een rood DISC profiel snel genoeg gaan; of dat het maken van keuzes is, het afronden van een project of het communiceren erover. Kom tot de 

kern. Een rode collega zal tureluurs worden van besluiteloosheid of het wikken en wegen van dingen. Maak een besluit. En in je communicatie? Praat ook 

daar sneller: zeg wat je vindt en waarom je dat vindt, zonder doekjes omheen te wikkelen.

2. Kom direct ter zake

Jouw rode collega is erg direct en vindt het fijn als jij dat ook bent. Om dingen heen draaien of een boodschap verstoppen in eufemismes kan juist als een 

belediging worden gezien. Draag je hart dus op je tong, want anders zal een rood persoon snel zijn interesse verliezen. Doe dat met feedback geven, maar 

ook met het geven van instructies of het bespreken van updates: vertel wat er aan de hand is en welke resultaten dat heeft opgeleverd. Het verhaal 

eromheen interesseert hem niet.

3. Houd het zakelijk

Je bouwt door de jaren heen een band op met een collega en leert hem kennen. Betrek jouw band met een rood persoon alleen niet bij jullie meeting. Dat 

vindt hij volstrekt oninteressant. Hij praat liever niet over koetjes en kalfjes en is hier om knopen door te hakken of resultaten neer te 

zetten. Complimenten? Graag, maar dan wel op het werk dat hij heeft geleverd, anders ziet hij je al snel als een slijmbal.

4. Geef je mening, zonder twijfel

Iemand met een rood DISC profiel heeft een hekel aan besluiteloosheid en vindt het dan ook fijn wanneer jij resoluut bent; “dit wel, dat niet”. Natuurlijk moet 

je naar hem luisteren, maar je moet wel een mening hebben. Voorzichtige antwoorden als “nou, ik weet niet goed wat ik daarvan vind” irriteert hem dan ook 

alleen maar. Volgens Erikson toont het een rood persoon aan dat je een gebrek aan gedrevenheid hebt. 

5. Geef je niet gewonnen

Misschien wel de vervelendste eigenschap van een rood DISC profiel is de neiging om over anderen heen te lopen. Wanneer ‘een rood persoon’ zijn stem 

verheft, tiert of een stoot onder de gordel geeft, is het slechtste dat je kunt doen je gewonnen geven. In zijn ogen verlies je dan respect; iets dat heel belangrijk 

is voor roden. In plaats daarvan sta je sterk in je schoenen en zeg je dat hij het bij het verkeerde eind heeft, hoe erg je stem ook trilt. Je staande houden is voor 

hem hetzelfde als aantonen dat jij weet waarover je het hebt.
Bron: assertief.nl, 2022
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1. Houd het gezellig

Een gele collega functioneert het beste wanneer de sfeer gemoedelijk is; wanneer jullie het goed met elkaar kunnen vinden en er een goede kop koffie klaar 

staat is een geel DISC profiel in zijn element — houd het dan ook zo.

Durf op een leuke, maar professionele wijze met elkaar om te gaan. Geef complimenten, bespreek juist wél die koetjes en kalfjes (waar mensen met rood 

gedrag een hekel aan hebben) en schenk extra aandacht aan de teamsfeer.

2. Laat details achterwege

Iemand die geel gedrag vertoont is tamelijk chaotisch en slordig. Is hij zijn aantekeningen niet kwijt, dan is hij wel vergeten naar wie hij die e-mail zou sturen. 

Verveel jouw gele collega dan ook niet te veel met details, want die vergeet hij toch. Je kunt hem beter uitleggen wat jullie met dit project willen bereiken (in 

grove lijnen) dan hem vertellen hoe jullie dat precies gaan doen. Hoe je een gele collega toch meekrijgt in je gedachtegang? Laat hem zelf ideeën spuwen.

3. Speel in op gevoel

Zoals gezegd zijn details verwaarloos voor een geel persoon; hij gaat liever op gevoel en intuïtie af. Natuurlijk moet er rekening worden gehouden met feiten 

en data, maar dat laat hij liever aan zijn blauwe collega over. Wil je dat een geel DISC profiel een beslissing neemt, houd je Excel-sheets dan ook maar 

achterwege. Vraag hoe hij zich hierbij voelt. Voorkom wel dat hij hierin doorslaat of te vaag wordt.

4. Enthousiasmeer hen

Waar een rode collega houdt van tempo, houdt een gele van nieuwigheden; zolang het maar spannend, fris en creatief is. Zet hier in jullie samenwerking dan 

ook op in: betrek hem bij de opzet van nieuwe campagnes, bij een aanpak die nog niet eerder is geprobeerd of het binnenhalen van een nieuwe klant.

Juist wanneer jij laat zien dat je uit je comfortzone durft te stappen en risico’s durft te nemen, zal iemand met een geel DISC profiel je alleen maar aardiger 

vinden! Probeer dat eens vaker en ga op je gevoel af.

5. Werk aan de relatie

Collega’s met veel geel gedrag zijn echt mensen-mensen. Hij vindt het dan ook leuk om jou te leren kennen op het persoonlijke vlak, want dat zal jullie 

zakelijke samenwerking alleen maar verbeteren. Durf dus open te zijn, vertel over jezelf en vraag hem ook zeker naar zijn interesses (want gele personen 

vinden het maar wat leuk om over zichzelf te praten.)
Bron: assertief.nl, 2022
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1. Spoor hen voorzichtig aan

Jouw groene collega is wat terughoudender en zal zelden risico’s nemen. Wie weet wat er kan gebeuren! Wanneer je een rood of een geel DISC-profiel hebt, 

dan kan dat wringen met jouw ondernemingsdrang of neiging tot snel knopen doorhakken. Zet in plaats daarvan een stapje terug. Laat merken dat je 

hun twijfel serieus neemt en help hen met hun angst voor het onbekende in plaats van ertegenin te gaan. Spoor hen aan, op een positieve manier.

2. Gun periodes van rust en stilte

Het groene DISC-profiel staat bekend om haar passiviteit; liever niet te veel geks. Jouw collega kan genieten van routine, rust en regelmaat. Hij vindt het dan 

ook niet fijn om telkens bij nieuwe dingen betrokken te worden, zeker niet wanneer deze buiten zijn comfortzone vallen of stress opleveren. Gun je collega 

daarom zijn momenten van rust; laat hen uitvoeren waarmee ze bekend zijn, wat ze weten, wat ze kunnen. Stabiliteit en voorspelbaarheid zijn nou eenmaal 

waardevolle factoren voor hen.

3. Plan en doe aan verwachtingsmanagement

Jouw collega heeft behoefte aan controle en wil weten wat er moet gebeuren, hoe en wanneer; wat is het plan? Communiceer daarom kort en krachtig over 

de verwachtingen rondom een project. Door duidelijke afspraken te maken en je uit te spreken over wat er moet gebeuren en wat je van hem of haar

verwacht, neem je iets van de passiviteit weg.

4. Geef constructieve feedback

Groene DISC-profielen gaan confrontaties zoveel mogelijk uit de weg, ze houden absoluut niet van onenigheid. Ook negatieve feedback komt vaak extra hard 

bij hen aan. Is er dus iets dat je met hem wil bespreken, doe dat dan onder vier ogen en bedenk vooraf goed wat je wil zeggen en welke verandering je van 

hem verwacht. Houd je feedback constructief én specifiek.

5. Neem beslissingen

Indien je met iemand met groen gedrag samenwerkt zul jij waarschijnlijk de leiding moeten nemen. Ervanuitgaan dat jouw collega het roer pakt, is er namelijk 

niet bij aangezien groene personen doorgaans liever uitvoeren dan aansturen. Accepteer dat en neem zelf de touwtjes in handen: treed krachtig op en geef de 

richting aan. Maak zelf die beslissingen!

Bron: assertief.nl, 2022
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1. Bereid je goed voor

Jouw blauwe collega heeft overal aan gedacht. Hij is voorbereid, ingelezen en weet wat hij wil bespreken. Zorg ervoor dat jij dat ook bent. Kom op tijd, zorg 

dat je de juiste documenten hebt gelezen, stuur je mail dit keer mét bijlage en toon aan dat je het werk en de tijd van een ander serieus 

neemt. Wees voorbereid! Dat levert enkel respect bij iemand met een blauw DISC-profiel op.

2. Houd het zakelijk

Je bent hier om te werken. Jouw blauwe collega zal zich doorgaans dan ook weinig interesseren voor jouw weekend-verhalen, maar wil gelijk aan de slag. Vat 

dat niet persoonlijk op, hij hecht gewoon veel waarde aan feiten en inhoudelijke punten. Houd je daarom bij de opdracht en wordt pas persoonlijker wanneer 

je merkt dat jouw collega zich iets meer openstelt. Dat heeft soms even tijd nodig, maar gebeurt uiteindelijk wel. Op zijn manier.

3. Beperk je tot feiten

Iemand met een blauw DISC-profiel staat met beide benen op de grond en gebruikt vooral logica, feiten en argumenten om tot een idee te komen. Ben je zelf 

spontaner, fantasierijker of een dromer dan kan dat botsen. Houd daar rekening mee en bekijk het vanuit het blauwe perspectief: hoe gaan jullie iets 

aanpakken, waarom, op welke termijn en welke stappen moet je daarvoor zetten? Dromen is fijn, maar voor jouw blauwe collega moet het realistisch zijn.

4. Wees grondig en zorgvuldig

Kwaliteit staat op de eerste plek. Jouw collega zal het dan ook storend vinden wanneer het werk niet op zorgvuldig wordt uitgevoerd. En ja, dat kost soms wat 

meer tijd, maar wanneer je met een blauwe collega samenwerkt, kun je beter eerst alles driedubbel checken voordat je het aan hem overdraagt. Hij beoordeelt 

je er namelijk op — niet op de moeite die je erin hebt gestoken, niet op het doorzettingsvermogen dat het van je vergde, maar op jouw zorgvuldigheid.

5. Zet er zelf vaart achter

Vanwege zijn zorgvuldigheid is jouw blauwe collega niet de snelste. Toch heeft een klus soms haast nodig en kan niet alles vijfdubbel gecheckt worden. Rode 

en gele personen begrijpen dit en willen knopen doorhakken. Wanneer tempo en snelheid nodig zijn, spoor jouw blauwe collega dan aan. Vertel hem rustig, 

methodisch en exact waarom dit nodig is. Wanneer je het kunt onderbouwen, zal een blauw persoon hier – misschien met tegenzin – in meegaan.

Bron: assertief.nl, 2022
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Bron: PULZ, 2022

Vergelijk je DISC met MBTI, dan richt DISC zich meer op het in kaart 

brengen van je natuurlijke (dagelijkse) gedrag, waar MBTI kijkt 

naar je aangeboren voorkeuren. Dat laat ook meteen zien hoe het 

enerzijds veel overeenkomsten heeft, maar anderzijds in de praktijk ook 

verschillende toepassingsvormen heeft.

MBTI is misschien wat zinvoller om jezelf beter te begrijpen (of om 

te ontdekken dat wat je kan, doet of uitstraalt, niet meteen ook is wat je 

echt energie geeft), waar DISC meer helpt om je communicatie en 

samenwerking in de praktijk effectiever te maken (blootleggen 

verschil tussen het natuurlijke gedrag en het gewenste gedrag).

Hoewel wij mensen elkaar graag in hokjes stoppen, is dat – net als bij 

MBTI - zeker niet de bedoeling van het DISC kleurenmodel. Niemand is 

puur Rood. Of alleen maar Blauw. Integendeel, het model is gebaseerd op 

het uitgangspunt dat iedereen, in meer of mindere mate, alle vier de 

kleuren in zijn of haar gedragsstijl heeft zitten. Maar je hebt wel duidelijke 

voorkeuren voor kleuren die de boven- of ondertoon voeren. En dat is 

wat de omgeving in jouw gedragsstijl terugziet.



PULZ Project Management & Leadership Development B.V.

DISC en De kracht van actie

18

B
ro

n
: 
P

U
L
Z

, 
2
0
2
2

Wellicht heb je al gezien dat de omgangsvormen op de voorgaande 

slides veel elementen bevatten uit de essenties van de 

Masterclass en De complete projectmanager.

De tip bijvoorbeeld, “Omgaan met een rood profiel: verhoog je 

tempo.” Als je de 10%-confrontatieregel toepast ben je dit 

automatisch aan het doen. Als een rood profiel snel info wil van 

iemand met een blauw profiel, dan is het vrij logisch dat beiden 

geïrriteerd raken. Het blauwe profiel stoort zich aan het gebrek aan 

input en heeft tijd nodig om het goed uit te werken, het rode 

profiel begrijpt niet waarom het zo lang moet duren. Het 10%-

moment doorbreekt dit. Er komt actie (rode personen zijn 

‘verslaafd’ aan actie), dit resulteert in het verkrijgen van informatie 

en er ontstaat uitzoektijd tot de werkelijke deadline.

Ook het opknippen van ‘omvang begrijpen’ en ‘uitvoering 

aansturen’ in het planningsproces behoort tot deze categorie.

En kijk eens naar het opknippen van een proces om een  

‘warming-up’ van acties te creëren i.p.v. één moment zoals 

besproken in De complete projectmanager (paragraaf 3.5).

Vandaag
Deadline

Sense of urgency

JIJ - ZIJWIJ

Kans om te beïnvloeden

Eerste schets/voorstel/idee

Maak al een afspraak voor het 10%-moment vóórdat je weet wat je gaat brengen: vandaag!
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En grote kans dat je overeenkomsten hebt opgemerkt met Hersey

en Blanchards situationeel leiderschap. Ook hierin speelt het 

onderscheiden van Taakgericht en Mensgericht een rol.

Let wel, bij situationeel leiderschap gaat het over het kiezen van een 

sturingsvorm, ofwel gewenst gedrag, afhankelijk van de 

taakvolwassenheid van een medewerker. Dit staat dus los van het 

natuurlijke gedrag, want een professionele manager zou in staat 

moeten zijn om, los van de eigen persoonlijkheid, sturing te geven 

met de juiste balans tussen taakgerichtheid en mens-gerichtheid.

Uiteraard is de praktijk weerbarstig en zullen mensen met een 

rood profiel eerder dominant taakgericht gaan sturen en zullen 

mensen met een groen profiel de neiging hebben om de teugels 

laten vieren ook als er juist meer instructie nodig is.

Hoe groter het verschil tussen het gewenste gedrag en het 

natuurlijke gedrag, hoe meer energie het zal kosten om het 

gewenste gedrag te laten zien. Bij stress kan je dan vervallen 

in je natuurlijke gedrag, wat minder effectief is en onvoorspelbaar 

kan zijn voor je omgeving.

TAAKGERICHT

MENSGERICHT

Bron: PULZ, 2022
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De Britse psycholoog Meredith Belbin deed in de jaren zeventig van de vorige eeuw onderzoek de interacties 

in succesvolle en niet-succesvolle teams. Zijn conclusie is dat het succes van een team vooral wordt bepaald 

door het op elkaar aansluiten van de kennis, vaardigheden en houding van teamleden. Deze complementariteit 

in een team is veel belangrijker voor de effectiviteit en de efficiëntie van dat team dan de individuele 

begaafdheid van een teamlid.

Belbin meet het gedrag en niet de persoonlijkheid (zoals MBTI doet, wat een psychometrisch instrument is). 

Dat laatste kan wel zeer verhelderend zijn, maar is volgens Belbin in praktische zin niet per se de meest

waardevolle feedback. Gedrag wordt gezien als veranderlijker dan de persoonlijkheid, aangezien we ons 

gedrag kunnen aanpassen aan wat er van ons gevraagd wordt in een bepaalde situatie of in een bepaalde rol. 

Bovendien is gedrag waarneembaar. Dat betekent dat het de mensen om ons heen beïnvloedt en visa versa 

wordt beïnvloed. Constructieve feedback geven op dat gedrag is minder direct dan op iemands persoonlijkheid, 

en deze feedback richt zich op het element waar veranderingen kunnen worden gemaakt: het gedrag. 

Volgens de Belbin theorie zijn er negen verschillende teamrollen, met elk kwaliteiten en valkuilen. Inzicht in 

jouw voorkeursrollen (en die van je collega’s) verbetert de samenwerking en leidt tot betere resultaten. Een team 

functioneert volgens Belbin optimaal als alle rollen in een team vertegenwoordigd zijn. Dit betekent 

overigens niet dat elk team negen mensen nodig heeft. De meeste mensen zullen twee of drie Belbin Teamrollen 

hebben waar ze zich het beste bij voelen, en dit kan in de loop van de tijd veranderen. Bron: PULZ, 2022
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Bron: Telengy, 2022
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Source: Belbin, 2022



PULZ Project Management & Leadership Development B.V.

Belbin: online test

24

Gratis Online Belbin-gedragstest I

Bron: IDRlabs.com, 2022

Disclaimer: 

Gratis online tests zijn meestal een 

vereenvoudiging van officiële (meestal

commerciële) tests. Gebruik ze met

beleid, bijvoorbeeld om een eerste

indruk te krijgen.

PULZ is op geen enkele wijze verbonden

met de leverancier van de tests en aanvaardt 

geen aansprakelijkheid voor het optreden

van fouten en/of onvolkomenheden.

Gratis Online Belbin-gedragstest II

(excel file met meer detail)

https://www.123test.nl/groepsrollentest/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiDldO4xoj9AhV07LsIHXUCAm0QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fmanagementmodellensite.nl%2Fwebcontent%2Fuploads%2Fteamrollentest_1.1.xls&usg=AOvVaw2XAZQTItaeoCfil-GKNyKL
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Belbin laat ons zien dat je teams niet alleen moet samenstellen 

op basis van de inhoudelijke competenties, maar dat het 

kijken naar gedragscompetenties minstens zo belangrijk is. 

En dat zul je in de praktijk waarschijnlijk al aan den lijve 

ondervonden hebben. Als je twee mensen laat samenwerken, die 

beiden meer ‘denker’ dan ‘doener’ zijn of juist andersom, dan krijg 

je een geheel andere teamdynamiek, dan wanneer je bewust een 

‘denker’ en een ‘doener’ samen aan het werk zet.

Kijk verder een bij de Belbin rollen naar de kolommen ‘contribution’ 

en ‘weakness’. De kernkwadranten van Daniel Ofman zie je hier 

mooi in weerspiegeld (kernkwaliteit en valkuil). Ook Allergie 

bijvoorbeeld, om te ontdekken welke karakters elkaar aantrekken en 

afstoten bij samenwerking. Ofman’s kernkwadranten zijn uiteraard 

een tool voor het individu, maar het doordenken ‘en wat betekent 

dat dan als je samenwerkt met iemand met deze kernkwaliteit’ 

levert hele mooie logische verbanden met Belbin op. 

Gelukkig maar. 😏

Source: PULZ, 2022
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We hadden in de Masterclass 

al een link gelegd tussen 

Quinns Concurrerende 

waardenmodel en Ofmans

Kernkwadranten. Dan is er 

uiteraard ook een link te 

leggen tussen Belbins en 

Quinns theorie. 

Bron: PULZ, 2022
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Niets uit deze opgave mag vermenigvuldigd, vastgelegd in een geautomatiseerd bestand

of openbaar gemaakt worden op of via enig medium, hetzij elektronisch, mechanisch, door

fotokopieën of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed, kunnen er eventuele fouten in

voorkomen. PULZ Project Management & Leadership Development en de auteur

aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het optreden van fouten en/of onvolkomenheden.

www.roelwessels.nl
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