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Talenten op een goede en slechte dag
Wat is jouw toegevoegde waarde voor het team?
Auteur: Sabina Brammer, BeMotion, 2016
Het uitgangspunt van C.G. Jung is dat ieder mens uniek is en dat ieder mens bepaalde diep gewortelde
psychologische voorkeuren heeft die ons een bepaalde kijk op situaties geeft. Deze unieke kijk zegt iets
over jouw toegevoegde waarde voor het team. In dit artikel lees je hoe je het Insights Discovery model
kan inzetten voor de TalentenScan en worden de Insights Discovery talenten op een goede en op een
slechte dag nader toegelicht.
Sinds 2007 werk ik met de Insights Discovery methodiek. Andrew en Andi Lothian ontwikkelden het
Insights Discovery model op basis van het gedachtengoed van C. G. Jung. Zij geven de verschillende
combinaties van psychologische voorkeuren weer in acht Insights Discovery kleurentypen. Het Insights
Discovery model is opgebouwd vanuit vier basistypen; blauw, rood, geel, groen.
Op vele thema’s toepasbaar
Vele professionals, teams en organisaties heb ik in mijn loopbaan
mogen begeleiden. Terwijl ik geschoold ben in diverse modellen
en theorieën, gebruik ik vaak Insights Discovery. Het model leent
zich zowel voor een laagdrempelige fun-workshop als ook voor de
diepere veranderlagen én als gesprekstool bij teamconflicten. Ik
denk dat dat de succesfactor is van het Insights Discovery model,
want je kan er een gezamenlijke taal in de organisatie mee
creëren en de begeleiding op maat leveren. Als opleidingskundige
en innovatiecoach kan ik samen met de klant als het ware met
het theoretisch kader spelen, zodat het werkelijk een middel
wordt om hogere doelen te bereiken.
Insights Discovery als middel en niet als doel
Het Insights Discovery Profiel wordt in de praktijk nog wel eens onterecht als selectietool toegepast. Het
gevaar ligt erin, dat men voorkeuren gaat verwarren met competenties. Voorkeuren zeggen iets over de
manier waarop je vanuit de basis in het leven staat. Dat zorgt ervoor dat je bepaalde activiteiten leuker
en gemakkelijker vindt en hier mogelijkerwijs meer in geoefend bent. Maar dat betekent niet
automatisch, dat je ook werkelijk die competentie bezit. Iemand met een rode voorkeur wordt vaak
gedreven door het – nu - en heeft daarmee de behoefte om snel knopen door te hakken. Dit zal hij dan
ook vaak doen. Echter het zegt niet iets over de kwaliteit en de competentie van besluitvaardigheid.
Daartegenover staat, dat het rode type door zijn prestatiedrang op een slechte dag zich dominant kan
gedragen. Dat wil niet zeggen, dat het rode type de competenties luisteren en dialoogvoering niet bezit.
Hij zal er meer energie mee kwijt zijn, maar dat is een ander verhaal ;-)
Kortom, het is belangrijk om ons bewust te zijn van wat we onder voorkeuren verstaan, wat we willen
bereiken en stilstaan bij de vraag hoe we het Insights Discovery model willen inzetten. Een model zoals
Insights Discovery is altijd het middel en niet het doel op zich! Wat mij betreft geldt dat overigens voor
alle managementmodellen en psychologische modellen. Uiteindelijk zijn modellen een versimpeling van
de werkelijkheid. Het is mooi dat het er is en fijn als het in de praktijk werkt!
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Insights Discovery als hulpmiddel om talenten in kaart te brengen
Een van de toepassingen van het Insights Discovery model is het in
kaart brengen van jouw toegevoegde waarde voor het team. De
overkoepelende doelstelling van het Insights Discovery model is dat
je meer inzicht krijgt en ontdekt hoe je op anderen overkomt en dat
we allemaal een unieke kijk op de wereld hebben. Als je jouw
unieke kijk kleur kan geven, c.q. woorden kan geven, helpt dat bij
het gesprek met anderen. Hierdoor kunnen verschillende types
makkelijker met elkaar het gesprek aangaan over de verschillen en
krijgen zij meer begrip voor elkaars talenten. Zowel de talenten op
een goede dag als de talenten op een slechte dag.

Kort samengevat de Insights Discovery basiskleuren en talenten op een goede dag
ROOD – de extraverte denker heeft talent voor resultaat- en actiegericht werken.
GEEL - de extraverte voeler heeft talent voor creatief en interactief samenwerken.
GROEN – de introverte voeler heeft talent voor zorgvuldig en mensgericht werken.
BLAUW – de introverte denker heeft talent voor onderzoekend en accuraat werken.
Ben jij je bewust van jouw talenten op een goede en slechte dag?
De vier basis kleuren van Insights Discovery geven al een verhelderend beeld van de voorkeuren en de
toepassing van het Insights Discovery model. Ieder persoon heeft alle vier de kleuren tot zijn
beschikking. Door de persoonlijke voorkeur en de context zijn bepaalde kleuren meer of minder te zien.
Uit onderzoeken weten we dat ieder mens ertoe neigt gedrag te ontwikkelen dat in de basis
overeenkomt met een van de vier Insights Discovery kleuren. Ook is het heel normaal, dat je een allergie
hebt voor een bepaalde voorkeur kleur. Meestal is dat het tegenovergestelde type, zoals het – ik zit vol
met ballonnetjes - gele type, tegenover het - ik prik alle ballonnetjes een voor een kapot - blauwe type.
Op goede dagen kunnen zij elkaar geweldig aanvullen. Op slechte dagen verstaan ze elkaar minder goed.
Doe de gratis online Talentenscan
Vaak krijg ik de vraag om een QuickScan te maken van iemands voorkeuren. Dit kan handig zijn als je
met weinig kosten en inspanningen een eerste indruk wilt van hoe Insights Discovery jou kan
ondersteunen. Speciaal voor diegenen, die snel inzicht willen in de toegevoegde waarde voor het team,
heb ik een QuickScan gemaakt op basis van het gedachtengoed van C.G. Jung en geïnspireerd door het
Insights Discovery model van Andrew en Andi Lothian.
Ga hier naar de gratis online Talentenscan

deze vind je op www.bemotion.nl

Uitslag gratis online Talentenscan
De kleur met de hoogste aantal punten geeft aan in welk kleuren kwadrant jouw grootste talent ligt. De
scores achter de andere kleuren laten jouw unieke kleurendynamiek zien. Vele combinaties zijn
mogelijk. In de onderstaande beschrijving lees je wat de hoogste score voor de praktijk betekent. Ook
vind je er tips hoe je jouw talent (nog) beter kan benutten.
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Resultaten QuickScan Talenten Analyse
Talenten op een goede dag

Helder Blauw

•Analytisch Objectief Doelbewust
•Brengt planning en evaluatie in het team

Vurig Rood

•Doelgericht Besluitvaardig Assertief
•Brengt focus en actie in het team

Stralend Geel

•Overtuigend Creatief Flexibel
•Brengt visie en fun in het team

Zacht Groen

•Loyaal Zorgzaam Mensgericht
•Brengt openheid en dialoog in het team

Blauwe planning: dit type denkt in stappen en logische lijnen. Hij is daarmee onmisbaar bij de
voorbereiding en bewaking van projecten. Zijn precisie zorgt ervoor dat hij niet snel fouten zal
maken. Hij weet het team gestructureerd te laten werken
Rode Focus: dit type wil presteren en voorop lopen. Hij is onmisbaar bij het bereiken van
ogenschijnlijk onmogelijke doelen. Zijn wilskracht en veeleisendheid zijn vaak een inspiratie voor
anderen. Hij weet het team te activeren de geplande doelen te behalen.
Gele visie: dit type heeft oog voor mogelijkheden en innovaties. Hij is onmisbaar bij de
ontwikkeling van een toekomstvisie en nieuwe ideeën. Het gele type heeft de gave om ongewone
verbindingen te maken. Hij kan het team motiveren om te durven dromen.
Groene dialoog: dit type heeft gevoel voor sfeer en harmonie. Hij is onmisbaar bij het besprek over
waarden en normen. Het groene type heeft oog voor alle teamleden en draagt zorg voor een
ontspannen sfeer. Hij kan veiligheid creëren voor een teamdialoog.

Ben je nieuwsgierig naar jouw persoonlijke Insights Discovery Profiel?
Bij BeMotion kan je terecht voor een persoonlijk Insights Discovery kleurenconsult. Sabina biedt ook Skypeconsulten! Verder is BeMotion gespecialiseerd in teamcoaching en organisatieleren. Wij werken met een
ervaren en gepassioneerd team zelfstandige professionals. Voor iedere klant de juiste match! Sabina heeft
haar praktijk in Doorwerth/Oosterbeek en is bij klanten landelijk werkzaam, zoals in Arnhem, Nijmegen,
Tilburg, Eindhoven, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en omgeving.
Sabina bellen kan naar 06-46393161
mailen kan naar info@bemotion.nl
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Resultaten QuickScan Talenten Analyse
Talenten op een slechte dag

Helder Blauw

•Pietluttig Argwanend Besluitenloos
•Brengt de kritische noot in het team

Vurig Rood

•Dominant Controlerend Intolerant
•Brengt confrontatie in het team

Stralend Geel

•Overhaast Pronkerig Indiscreet
•Brengt chaos in het team

Zacht Groen

•Koppig AIhankelijk Gedwee
•Brengt traagheid in het team

Blauwe Kritische noot: is soms nodig om het team op de rem te zetten en bewust te maken van de
vraag; ‘Waarom dien we dit en doen we nog wel het juiste?’. Als het blauwe type dit met pietluttigheid
en afstandelijkheid brengt, zal het team dit talent niet erkennen. Als het blauwe type dit op een
planmatige en vragende manier brengt, zal hij het team juist goed kunnen ondersteunen. Dit houd in dat
hij vaker mogelijke oplossingen mag delen voor de ‘beren’ die hij op de weg ziet staan. Ook al zijn deze
mogelijkheden nog niet in detail uitgewerkt. DTV/ – Durf te vragen en te delen!
Rode Confrontatie: is soms nodig om alles op scherp te zetten en toppen te bereiken. Teams die op z’n
tijd stevig de discussie met elkaar aan durven gaan zijn vaak succesvoller. Een goede confrontatie klaart
de lucht en het versterkt de band. Als het rode type dit op een drammerige en ‘vinger wijzende’ manier
doet, zal zijn talent niet worden erkend. Als het rode type tijdens het confrontatiegesprek ook zijn eigen
kwetsbaarheid durft te tonen, zal hij meer sympathie ontvangen. Dit houd in, dat hij zo nu en dan meer
geduld mag tonen en ook de ander eens gelijk mag geven. ‘Agree to disagree’ is ook een optie!
Gele chaos: is soms nodig om het team los te maken van oude en vaste patronen. Teams die innovatief
willen zijn hebben vaak de neiging om oplossingen te zoeken binnen de vaste kaders. Het gele type heeft
daar geen last van. Hij is vaak al tien stappen vooruit en fantaseert en combineert er graag op los. Als hij
dit combineert met ‘opblaas-verhalen’ en overdreven enthousiasme, zal het team hem niet meer kunnen
volgen en het talent niet erkennen. Combineert hij dit met een praktisch stappen plan om daartoe te
komen, - en nu even serieus - dan zal het team weer kunnen aanhaken. KISS - Keep is simple and stupid!
Groene traagheid: is soms nodig om de ambitie in het team te temperen, om gezond te blijven. Teams
die de lat voor zichzelf hoog leggen hebben de neiging om voorbij te gaan aan momenten van rust en
herstel. Het groene type heeft een antenne voor deze dreiging en zal dit eerst met gedweeheid laten zien
en daarna koppig de hakken in het zand zetten. Als hij dit combineert met klagerig gedrag en ‘oude
koeien’, zal het team zijn talent als remmend ervaren. Durft het groene type assertief te benoemen wat
hij zelf ziet – dus Niet Invullen Voor Een Ander - en welke gevolgen dat heeft op de lange termijn voor
iedereen, dan zal hij sneller serieus genomen worden. NIVEA!
Heb je vragen over het Insights Discovery Profiel? Neem dan contact met mij op 06-46393161.
Bij geen gehoor kan je de voicemail inspreken of mij mailen info@BeMotion.nl.
Op de website www.BeMotion.nl kan je een voorbeeldprofiel downloaden!
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