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1.  INLEIDING VERANDERKUNDE 
Een verandering is een beweging. Wilt u als organisatie, team of individu werken aan groeiende 

resultaten, een betere samenwerking en een optimale werksfeer, dan zet Be (=zijn) Motion 

(=beweging) u in de juiste richting in beweging.   

 

Een belangrijk speerpunt in de trainingen en ontwikkeltrajecten van BeMotion is het bereiken van 

daadwerkelijke gedragsverandering. Dit willen wij bereiken door het doelgericht aanleren van de 

benodigde vaardigheden en door contact te maken met, en te werken aan, de onderliggende 

mentale, emotionele, fysieke en spirituele drijfveren. Kwaliteiten en blokkades van mens, team en 

organisatie worden op die manier in de juiste richting in beweging gezet. 

 

Hierna maakt u kennis met het model voor gedragsverandering waar BeMotion mee werkt.  Tijdens 

de training en de coaching wordt door middel van feedback, doelgericht werken en oefenen, gewerkt 

aan verschillende niveaus, zodat gedragspatronen doorbroken kunnen worden. In deze inleiding 

vindt u daarom achtergrondinformatie over feedback en SMARTI doelstellingen. Tevens stellen wij u 

uw trainer/coach aan u voor. 

 

In de bijlagen vindt u een handig overzicht van alle basistypen van Insight Discovery. Achterin de 

module is een persoonlijk actieplan opgenomen. Hierin kunt u bijzonderheden vanuit de training 

direct vastleggen voor latere actie! 

 

MODEL VOOR GEDRAGSVERANDERING 

BeMotion benadert communicatie vanuit verschillende invalshoeken. Communicatie wordt beïnvloed 

door de buitenwereld, uw binnenwereld en uw gedragskeuze. In deze module krijgt u informatie die 

betrekking heeft op deze verschillende niveaus. Zo 

leert u het verschil kennen tussen waarnemen en 

interpreteren, maakt u kennis met het Johari-venster 

en leert u verbale en non-verbale technieken om 

effectiever te communiceren. Tevens worden u 

technieken aangereikt die u helpen bij het aanleren 

van nieuw gedrag.  

Hieronder vindt u een korte toelichting op de 

verschillende niveaus. 

 

De buitenwereld is onze omgeving: de mensen die 

we ontmoeten, de situatie waarin we ons bevinden, 

de middelen die we tot onze beschikking hebben, etc. Het is een hele kunst om de intenties uit de 

binnenwereld over te brengen aan de omgeving. Wij hebben onze omgeving nodig bij het realiseren 

van onze doelen en als gedragsspiegel. Helder communiceren wat u vindt, voelt en wilt, helpen bij 

het vormgeven en verwezenlijken van die intenties. In het helder communiceren met de 

buitenwereld zijn feedback geven en ontvangen onontbeerlijke instrumenten. Het helpt ons in te 

 

Buitenwereld 

Binnenwereld 

Gedrag 
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zien wie we zijn en datgene in de buitenwereld te realiseren wat we van binnenuit (onze 

binnenwereld) willen. 

 

De binnenwereld zijn wij zelf en bestaat uit het fysieke, mentale, emotionele en spirituele gedeelte 

van de mens. Deze vier gedeeltes vormen de binnenste ruit van de binnenwereld en staan altijd met 

elkaar in verbinding. Bewust en onbewust laten wij in ons gedrag zien hoe wij ons op elk niveau 

voelen. Door onszelf te trainen in het waarnemen van deze signalen, leren wij veel over onze eigen 

binnenwereld en die van de ander. Dit waarnemen van signalen zal de communicatie en 

samenwerking met anderen zeker verbeteren. Daarnaast helpt het ons tijdig valkuilen te signaleren, 

zodat deze omgezet kunnen worden in effectief gedrag. 

 

Het gedrag is de meest directe en zichtbare vorm die iets laat zien over de verbinding tussen onze 

binnenwereld en buitenwereld (de omgeving). Gedrag bestaat uit uiterlijk waarneembare 

handelingen, deze kunnen bewust of onbewust zijn. Bewuste handelingen zijn bijvoorbeeld praten, 

vechten, handen schudden, noem maar op. Onbewuste handelingen noemen we ook wel reflexen. 

Dit zijn automatisch gestuurde handelingen die we niet bewust aansturen, bijvoorbeeld trillende 

handen bij zenuwen. Onder onbewuste handelingen wordt ook spontaan gedrag gerekend, zoals het 

spontaan in huilen uitbarsten of plotseling boos tegen iemand uitvallen. Uit zo'n boze uitval is vaak 

op te maken dat er meer aan de hand is. Het zou heel goed kunnen dat eerdere emoties en 

gedachten onbewust nog doorwerken bij die persoon.  

Naast uiterlijk waarneembaar gedrag bestaat er ook innerlijk gedrag. Innerlijk gedrag is bijvoorbeeld 

dromen, nadenken, of het bestaat uit een emotie zoals angst of boosheid. 

2.  VERANDEREN VAN GEDRAGSPATRONEN 
Gedragspatronen zijn ingesleten handelingen die gevormd zijn uit diepere ervaringen, overtuigingen, 

waarden, normen en persoonlijke voorkeuren. Zelden lukt het u om ingesleten gedrag per direct te 

veranderen. Het veranderingsproces heeft tijd nodig. In de psychologie gaat men ervan uit dat 

ingesleten gedrag, bij dagelijkse oefening, pas na zes maanden daadwerkelijk veranderd is. De kunst 

is om uw doelstelling voor ogen te houden en aan de slag te gaan met subdoelstellingen. Daarbij is 

het belangrijk dat u na elke behaalde subdoelstelling uzelf beloont, waardoor u uw motivatie 

behoudt.  

SMARTI DOELSTELLINGEN 

Een handige manier om doelen te stellen, is via het SMARTI- model. Dit model geeft een goede 

houvast voor het stellen van doelen in het leerproces. U kunt een lange termijn doelstelling maken 

en enkele ondersteunende korte termijn doelstellingen. Een werkbaar doel is:  

Specifiek: eenduidig omschreven, het onderwerp is duidelijk en aantoonbaar. 

Meetbaar: het resultaat/ de resultaten zijn te meten in eenheden.  

Acceptabel/Afgesproken: het doel is voor uw binnen- en buitenwereld acceptabel. 

Realistisch: het doel is met de middelen en aanwezige capaciteiten te realiseren. 

Tijdgebonden: in eenheden van uren, dagen, maanden etc. 

Inspirerend: de doelstelling geeft voldoende motivatie om ermee aan de slag te gaan. 
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3.  FEEDBACK 
Feedback is, mits goed gebruikt,  een sterk middel bij het doorbreken van gedragspatronen. 
Feedback betekent letterlijk terugkoppeling en is dus niet hetzelfde als kritiek. Kritiek bevat altijd een 
negatieve beoordeling. Feedback kan daarentegen zowel positief als negatief zijn.  
 
Feedback geven is een terugkoppeling geven over vertoond gedrag van de ander en wat daarvan 
het resultaat is. 
 
Het is een terugkoppeling van gedrag zoals de ander dat ziet en ervaart. Feedback heeft over het 
algemeen de intentie de ander te helpen. 
 

WAAROM FEEDBACK 
 Onderling begrip vergroten  

 Relatie verbeteren 

 Ongewenst gedrag veranderen 

 Uitdagende doelen stellen 

 Waardering tonen  

 Zelfbewustzijn vergroten 

 Publieke arena vergroten 

 De blinde vlek verkleinen 
 

3.1  HET JOHARI-VENSTER 
Een model dat op een andere manier inzichtelijk maakt waarom feedback zo belangrijk is, is het 
Johari-venster. Door feedback te vragen, wordt de zelfkennis vergroot en door meer te vertellen over 
uzelf, maak u het voor de ander makkelijker om u beter te leren kennen.  

Joseph Luft en Harry Ingham hebben het Johari-venster ontwikkeld in 1955 met als doel inzicht te 
verschaffen in onze openheid. Het model geeft schematisch weer wat (on)bekend is aan onszelf en 
wat (on)bekend is aan anderen.  

“De meest bepalende eigenschappen van iemand zijn vaak onbewust en kunnen enkel door 

anderen worden waargenomen” 

 C.G. Jung  

 
Door het geven of ontvangen van feedback kunnen de kwadranten in het venster veranderen.  
Bij ontwikkeling en een open sfeer streeft u naar het vergroten van de ‘publieke arena’ en het 
verkleinen van de ‘blinde vlek’. Feedback geven en feedback vragen vergroot de publieke arena (de 
open ruimte) en verkleint de blinde vlek. Meer over uzelf vertellen zorgt ervoor dat het verborgen 
gebied (het masker) en het onbekende gebied verkleind worden. Dat laatste gebied wordt ook 
verkleind door zelfreflectie.   
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De kwadranten nader toegelicht: 

Publieke arena Het deel van onszelf waar we ons bewust van zijn en dat ook aan anderen 

bekend is. Bevat onder meer onze bewuste houdingen, gedragspatronen, 

motivatie en waarden. 

Masker Kan slechts bekend zijn aan anderen als wij het bewust vertellen.  Het 

‘Masker’ is datgene wat we uit vrije wil of uit angst voor ons houden. De 

mate waarin anderen ons kennen, wordt bepaald door de mate waarin we 

dingen van onszelf met anderen delen (vertellen). 

Blinde vlek Waar we ons niet bewust van zijn, maar die voor anderen wel zichtbaar is. Als 

wij echt luisteren naar de constructieve en verantwoorde feedback van 

anderen over hoe zij ons waarnemen, kunnen we ontdekken wie we 

daadwerkelijk zijn en daarin groeien.  

Onbekend Ons ware zelf is rijker en gecompliceerder dan wijzelf weten, of dan anderen 

weten. Soms gebeurt er iets – iets wat we voelen, lezen, horen of dromen – 

waardoor de sluier van ons onbewuste wordt opgelicht. Dat is het moment 

waarop we iets ‘weten’ wat we daarvoor niet ‘wisten’. Door feedback te 

vragen, te geven en te ontvangen vergroten wij de kans op deze momenten. 
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3.2  REGELS VOOR HET GEVEN VAN FEEDBACK 
Het geven van feedback is kortom een terugkoppeling van gedrag naar de ander. Deze 
terugkoppeling kan het zelfbewustzijn vergroten, onze blinde vlekken oplossen en onderling begrip 
vergroten. Feedback kan op verschillende manieren gegeven worden, zowel goede als slechte. 
Echter door zorgvuldige feedback te geven vergroot u het effect hiervan op de ander. Dit kan het 
beste gebeuren door een onderscheid te maken tussen uw eigen interpretatie van het gedrag van de 
ander en de objectieve  waarneming hiervan.  Verzamel vervolgens informatie in de vorm van feiten 
en voorbeelden van waarneembaar gedrag. Vermijd hierbij het ‘plakken van etiketten’ (zoals ‘jij bent 
lui’), maar geef aan wat u geconstateerd hebt in het gedrag van de ander (bijvoorbeeld ‘ik merk dat u 
de laatste tijd uw werk te laat inlevert’). Houd deze feedback bij uzelf (spreek in de ik-vorm) en 
vermijd generalisaties.  
 
In de regel geldt: “Krijg eerst landingsrecht, alvorens u uw wens neerlegt.” 
 
 

1. Beschrijf het gedrag in de Ik-vorm “Ik merk op dat u deze week drie keer na 9 uur 
bent binnengekomen.” 

2. Vraag of het klopt /  
wacht op een reactie 

 

“Herkent u dat?” 
(Ontvang de reactie. Ga niet in discussie.) 

3. Vertel hoe het overkomt (interpretatie) 
 

“Dat vind ik erg vervelend, omdat ik op jou wacht 
en kostbare tijd verlies.” 

4. Vraag of de ander het herkent “Kunt u zich dat voorstellen?” 
(Ontvang de reactie. Ga niet in discussie.) 

5. Vraag hoe het anders kan /  
Vertel uw wens / 
Doe een suggestie voor verbetering 

“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er geen 
kostbare tijd verloren gaat door het wachten?”  
“Ik wil dat je in vervolg op tijd komt, zodat er 
geen kostbare….” 

 
Feedback geven is een kunst, feedback ontvangen is soms nog veel moeilijker. Verwacht daarom 
niet direct een verandering of positieve reactie bij de ander. Soms heeft iemand de tijd nodig om de 
feedback te verwerken. Onderstaande gedachten kunnen u helpen uw emoties te relativeren. 
 

U hebt het recht…  De ander heeft het recht… 

Om een verzoek te doen 
Om een verzoek te weigeren 
Om fouten te maken 
Om u aan zijn/haar fout te storen 
Op uw eigen mening 
Om het oneens te zijn 
Om de ander aan te spreken op zijn gedrag 
Om te schrikken van… 

Om uw verzoek te weigeren 
Om u een verzoek te doen 
Om zich aan uw fout te storen 
Om fouten te maken 
Om het niet met u eens te zijn 
Op een eigen mening 
Om daarvan te schrikken/ het moeilijk te vinden 
Om u aan te spreken op uw gedrag 

 

ENKELE  TIPS 
 Wacht niet te lang met het geven van feedback. 

 Vertel wat u ziet en niet wat u denkt te hebben gezien. 

 Wees specifiek en duidelijk. 

 Gebruik recente voorbeelden, niet voorbeelden uit een grijs verleden. 
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Voorbeelden 
’Ik ben in de war omdat u vandaag iets anders hierover zegt dan gisteren, namelijk… Kunt u mij 
uitleggen wat u nou definitief van mij verwacht?’ 
’Ik voel me aangevallen omdat u de oorzaak van het probleem alleen bij mij lijkt neer te leggen.’ 
‘Ik wil het probleem graag met u in breder perspectief bekijken.’ 

 

3.3  REGELS VOOR HET ONTVANGEN VAN FEEDBACK 
Zoals al eerder gezegd: Feedback geven is een kunst, feedback ontvangen is nog veel moeilijker. 
Een open houding is de basis voor het goed kunnen ontvangen van feedback. Op het moment dat u 
feedback ziet als een goed bedoelde terugkoppeling van de ander, waarmee u uzelf verder kunt 
ontwikkelen, zal u feedback als een cadeautje gaan zien.  Enkele tips die u daarbij kunnen helpen: 
 

 Luisteren – Samenvatten – Doorvragen (LSD) 
Blijf open en ontvankelijk. Ga niet meteen argumenteren of uzelf verdedigen. Het gaat niet om wat is 
geweest, maar om hoe het beter kan in de toekomst. Probeer de ander daarom zo goed mogelijk te 
begrijpen. Daarin heeft u ook de verantwoordelijkheid om vragen te stellen en te parafraseren. 
Vragen die helpend zijn: Wat bedoelt u daarmee? Kunt u mij een voorbeeld geven? Wat doe ik dan 
precies? Door in eigen woorden kort samen te vatten wat de ander heeft gezegd, controleert u of u 
het goed hebt begrepen. Daarnaast zorgt het ervoor dat u het zelf een plek kunt geven en erop kunt 
reageren.  
 

 Accepteren betekent niet dat u het er mee eens bent. 
Feedback geeft altijd een standpunt, de beleving van de ander weer. Daar hoeft u niet op af te 
dingen. Dat is nu eenmaal zo. U kunt het accepteren, maar u hoeft het er tegelijkertijd niet mee eens 
te zijn. Geef daarom aan dat u het begrijpt en accepteert dat de ander dat zo ervaart. Indien u het er 
niet mee eens bent kunt u dat ook zeggen: ‘Ik begrijp uw standpunt en heb het gehoord. Ik ben het 
echter niet met u eens.’ Vanaf dit moment kunt u uw argumenten geven, zodat er een dialoog 
ontstaat in plaats van een welles-nietes discussie. 
 

 Laat eerlijk blijken wat het met u doet. 
Voor de feedbackgever is het belangrijk om te horen welke betekenis zijn of haar opmerking voor u 
heeft. Daaruit blijkt dat u hem of haar serieus neemt, of niet. Bovendien wordt hierdoor de drempel 
voor de ander verlaagd om feedback te geven en te ontvangen. 
 

 Ga niet in de verdediging. 
De feedback gaat altijd over uw gedrag, niet over uw persoonlijkheid. Daarnaast is het de 
waarneming van de ander, waarover verschillen mogen bestaan. Als de feedback voor u niet duidelijk 
is, kunt u aan de feedback-gever vragen om het te verduidelijken, of u vraagt hoe u het anders kunt 
doen.  
 

 Bepaal zelf wat u ermee doet. 
Feedback kunt u op verschillende manieren een plaats geven: 
- ‘Bedankt voor de feedback; ik ga er iets mee doen, ik ga iets met een   
   gedeelte van de feedback doen.’  
- ‘Bedankt voor de feedback; ik zet het nu in de koelkast en ik kom er later op     
   terug.’ 
- ‘Bedankt voor de feedback; ik gooi het overboord.’  
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 Bedenk dat de ander het misschien net zo spannend vindt.  
Het is lastig en soms spannend om de juiste woorden te vinden voor feedback. Als u hiervoor uw 
waardering kunt laten zien, neemt u waarschijnlijk voor beide kanten een stuk spanning weg. 
 
Voorbeelden:  
‘Ik voel me onder druk gezet, omdat u mij geen keus lijkt te geven. Ik wil graag dat u mij uitlegt 
waarom u denkt dat dit zo en niet anders moet’.  
‘Ik ben blij dat u hiermee komt, ik leg u graag uit waarom ik dit zo aangepakt heb.’ 
‘Ik waardeer het dat u mij dit vertelt. Hebt u ook een idee hoe ik het anders kan doen?’ 
’Ik hoor dat het u nogal dwars zit. Dit is niet mijn bedoeling. Hoe lossen we dit op?’ 
 
Evenzo kunt u de ander laten zien wat het met u doet: 
‘Ik schrik hiervan. Dit komt voor mij heel onverwacht. Ik ben wel blij dat u mij dit vertelt, ik had geen 
idee...’ 
 

4.  TRAINER/COACH 
Sabina Ritsema-Brammer is agoog en bedrijfscoach en begeleidt ruim 10 jaar 

groepen en individuen bij gedragsverandering. Zij heeft inmiddels vele 

organisaties begeleid in het optimaliseren van de onderlinge samenwerking, het 

ontwikkelen van zelfsturende teams en het implementeren van 

competentiemanagement. Zij is geregistreerd coach bij de NOBCO en heeft zich 

gecommitteerd aan de beroepscode (www.nobco.nl).  

Sabina wordt door haar cursisten omschreven als toegankelijk, duidelijk en 

integer. Als vrijwilliger ondersteunt zij verenigingen en stichtingen bij het 

besturen, binden en boeien van vrijwilligers en leden.  

sbrammer@bemotion.nl 

www.BeMotion.nl 

 

 

Het BeMotion-team wenst u veel plezier in het ontdekken van uw talenten en uw mogelijkheden!  

mailto:sbrammer@bemotion.nl
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1. INLEIDING 

Onlangs heeft u een persoonlijke coaching, training of cursus gevolgd bij BeMotion waarin u  kennis 

maakte met Insights Discovery. Ongetwijfeld bent u overspoeld met informatie en nieuwe inzichten. 

In deze module leggen wij u de basisprincipes van Insights Discovery nog eens graag aan u uit.  

Insights Discovery is een inspirerend instrument voor persoonlijke ontwikkeling waarmee mensen 

meer inzicht in zichzelf en anderen krijgen. De theorie achter dit instrument voor persoonlijke 

ontwikkeling kent zijn oorsprong in de Griekse oudheid. Verschillende denkers in de psychologie en 

filosofie hebben de fundamenten voor de theorie gelegd. Hippocrates (460-370 jr.v.Chr.) was de 

eerste die zich bezig hield met persoonlijkheidstypologie. Hij verdeelde de mensheid in vier 

karakterlogische typen. Carl Gustav Jung (1875-1961) heeft in 1921 de theorie van Hippocrates 

uitgebreid in zijn ‘Psychologische typen’. Jungs persoonlijkheidstheorie geldt sindsdien als de norm 

voor het verkrijgen van meer inzicht in de eigen persoonlijkheid.  

De theorie van Jung is na jaren van onderzoek voortdurend uitgebreid en verbeterd. Deze theorie is 

ook een fundament van het Insights Discovery instrument. Dit instrument is eind jaren tachtig van de 

vorige eeuw ontwikkeld door vader en zoon Andi en Andy Lothian. Zij vroegen zich af waarom kennis 

over psychologie niet algemeen beschikbaar en toegankelijk was. Het antwoord hierop leidde tot de 

ontwikkeling van ‘Insights Discovery’ en de internationale organisatie ‘Insights Learning & 

Development’, gevestigd in Dundee, Schotland.1  

In deze module krijgt u meer inzicht in de achtergrond en theorieën van Insights Discovery. U krijgt 

de theorie stap voor stap aangeboden, waardoor u uw persoonlijke positie op het Insights Discovery 

Wiel kunt inschatten. Een handige tabel helpt u de kenmerken van de verschillende psychologische 

typen beter te herkennen en hoe u deze kunt aansluiten bij uw voorkeurbehoeften.  

 

 

 

 

                                                             

1 Om te kunnen werken met Insights Discovery is een accreditatie vereist. BeMotion is volledig geaccrediteerd en volgt 

regelmatig masterclasses bij Insights Benelux.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1875
http://nl.wikipedia.org/wiki/1961
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2. EEN NIEUW BEGIN 
Gedurende ons hele leven zijn wij in staat nieuwe informatie tot ons te nemen. Hierdoor zijn wij in 

staat onszelf en onze omgeving steeds beter te begrijpen. Begrip leidt vaak tot nieuwe inzichten en 

het experimenteren met nieuwe vaardigheden. Deze nieuwe vaardigheden geven weer nieuwe 

inzichten en - u raadt het al - het proces begint weer van voren af aan. 

Herinnert u zich nog uw eerste kennismaking met uw favoriete hobby? Wat dreef u om uzelf in deze 

hobby te bekwamen? Of het nu lezen, sporten of modelbouw is, het verkrijgen van nieuwe 

vaardigheden in uw hobby, vergt u , afgezien van enig doorzettingsvermogen, waarschijnlijk weinig 

energie. Mogelijk bent u zich niet eens bewust van de kennis en vaardigheden die u spelenderwijs 

opdoet tijdens het beoefenen van uw hobby. Hoe dat kan? Daar hebt u vast en zeker zelf al een 

antwoord op…  

Indien u op dezelfde manier (als zijnde uw hobby) naar uw eigen voorkeuren en naar de voorkeuren 

van anderen kijkt, zult u ervaren hoe leuk het is te werken aan persoonlijke ontwikkeling.  Wij geven 

u enkele tips  die u helpen het leuk te houden!  

1. Start met een nieuw begin en ervaar wat er gebeurt. 

2. Deel het proces in kleine stappen in. Zo boekt u een groot aantal kleinere successen.  

3. Voordat u nieuwe gewoonten kunt aanleren, moet u eerst korte metten maken met oude, 

slechte gewoonten.   

4. De angst die ons het meest belemmert, is de angst om te falen. Bedenk dat u ook niet in één keer 

hebt leren fietsen. Vallen mag, daar worden we juist sterker van.  

5. Evenwicht is belangrijk. Vind voor uzelf de juiste balans tussen willen en kunnen. Stel uzelf 

regelmatig de vraag hoe het met u gaat, zowel mentaal, emotioneel als fysiek.  

6. Oefening baart kunst en houd daarbij het einddoel voor ogen.  

7. Betere prestaties behaalt u met coaching en training, wacht dan ook niet te lang met hulp van 

derden erbij te halen. 

8. Geniet ervan! 

3. PERCEPTIE 
Perceptie betekent waarnemen. Datgene wat wij 

waarnemen, wordt onder andere beïnvloed door 

onze kennis, overtuigingen en persoonlijkheid. Onze 

perceptie van een gebeurtenis of ervaring heeft een 

krachtige invloed op onze reactie, zowel emotioneel, 

mentaal als fysiek. Carl Gustav Jung heeft een 

‘ladder’ van cognitieve processen ontwikkeld. Deze 

‘ladder’ laat zien dat  waarnemingen van de wereld 

door gedachten worden omgezet in oordelen en 

overtuigingen, van waaruit we actie ondernemen.  
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Als wij bijvoorbeeld staan te wachten in een winkel en denken “Dit kan wel even duren, ik kan maar 

beter ontspannen”, zullen we waarschijnlijk rustig blijven. Als we echter denken “Deze tent wordt 

slecht gerund, ik vind het niet eerlijk dat ik zo lang moet wachten”, worden we waarschijnlijk boos. 

We zijn ons niet altijd bewust van het feit dat mensen in een gelijke situatie verschillende 

waarnemingen ervaren. Twee mensen kunnen gelijk hebben over wat ze zien, terwijl ze het oneens 

zijn met elkaar over hun perceptie. Dit komt doordat wij onbewust bepaalde gegevens wel 

registreren, terwijl we andere gegevens onbewust negeren. Door eerdere ervaringen en persoonlijke 

voorkeuren geven we onze eigen interpretatie aan deze gegevens en verbinden er onze eigen 

conclusies aan. We zijn zo bedreven in het denken, dat we de ‘ladder’ opklimmen zonder dat we er 

erg in hebben. 

Een simpel voorbeeld om dit te illustreren is het beroemde plaatje van een vrouw.  

 

Vraag uzelf het volgende af:  

Ziet u een vrouw? 

 

Wat is de leeftijd van deze vrouw? 

 

Hoe ziet ze eruit? 

 

Wat ziet uw partner/collega in het plaatje? 

 

Weet u zeker dat u alles ziet? 

 

Mogelijk heeft u zowel een jonge als een oude dame ontdekt. Sommige mensen zien er zelfs 

verschillende vogels in. Vaak zien wij in het begin één plaatje en pas na lang kijken of tips van 

anderen krijgen we meer inzicht in wat er nog meer in te zien is.  

De meeste miscommunicaties en onbegrip vinden hun oorzaak in verschillende waarnemingen van 
eenzelfde situatie. Als wij beter met anderen willen communiceren, dan zullen we open moeten 
staan voor de ideeën en overtuigingen van deze anderen.  

4. Psychologische voorkeuren 
Hippocrates (460-370 jr.v.Chr.) werd geboren op het Griekse eiland Kos in het jaar 460 voor Christus. 

Hij werd door zijn vader opgeleid tot dokter. Hij verwierf grote bekendheid en faam als dokter, was 

zeer bereisd en paste overal zijn geneeskunst toe. Hij ontdekte dat veel mensen vergelijkbare 

karaktereigenschappen met elkaar gemeen hadden. Volgens Hippocrates was het mogelijk om vast 

te stellen tot welke groep een persoon behoorde en op grond daarvan diens reactie te voorspellen. 

Volgens hem bestond het menselijk lichaam uit vier soorten lichaamssappen: slijm, bloed, gele gal en 

zwarte gal.  

 

http://www.hetoudegesticht.com/tag/gele-gal/
http://www.hetoudegesticht.com/tag/zwarte-gal/


                     

©2009  S.H.M. Brammer BSW, BeMotion                                                            Module Basis communicatie & Insights Discovery 14 

De fysieke en mentale toestand (het temperament) en ziekteverschijnselen werden verklaard uit het 

bestaande gehalte aan de verschillende sappen. 

 Een teveel aan slijm (flegma) zou een flegmatisch of kalm temperament tot gevolg hebben; 

 een teveel aan bloed een sanguïnisch of optimistisch, gepassioneerd temperament; 

 een teveel aan gele gal een cholerisch of prikkelbaar, opvliegend temperament; 

 een teveel aan zwarte gal een melancholisch, depressief temperament. 

 

Het werk van Hippocrates is door vele opvolgers verder onderzocht en aangepast. De moderne 

medische wetenschap heeft het fysieke aspect van zijn theorie al ver achter zich gelaten. Veel 

persoonlijkheidstyperingen zijn echter in latere jaren nog gebaseerd op de temperamentenleer van 

Hippocrates. Zo werkte de Zwitserse psycholoog Karl Gustaf Jung de vier basistypen van de 

menselijke persoonlijkheid uit (Psychologische typen  (1921)).  

Het werk van Jung vormt de basis van het Insights Discovery systeem; de wegenkaart die leidt tot 

meer inzicht in uzelf en anderen. 

Het uitgangspunt van Jung is dat ieder mens uniek is en dat ieder mens bepaalde diep gewortelde 

psychologische voorkeuren heeft die ons een bepaalde kijk op situaties geven. Deze psychologische 

voorkeuren bepalen de wijze van communiceren, het nemen van besluiten, de samenwerking, het 

leidinggeven, et cetera.  

Jung onderscheidt drie combinaties van psychologische voorkeuren  

1. extraversie en introversie  

De wijze waarop we onze aandacht richten en onze energie tot uitdrukking brengen 

2. denken en voelen  

De manier waarop we oordelen en besluiten nemen 

3. gewaarworden en intuïtie  

De manier waarop we informatie tot ons nemen 

 

Ieder mens heeft alle voorkeuren in zich. Door diverse factoren zoals bijvoorbeeld omgeving, genen, 

interactie en opvoeding hebben we een voorkeur om bijvoorbeeld extravert gedrag te vertonen ten 

opzichte van introvert gedrag. Dit geldt ook voor denken-voelen en gewaarworden-intuïtie. Dit 

zogenaamde keuzeproces is vaak een onbewust proces. Jung wilde met zijn theorie mensen bewust 

maken van hun voorkeuren en de reactie erop bij anderen. Later in deze module worden de 

voorkeuren nader omschreven. 

Met onze psychologische voorkeuren herkennen wij gedragspatronen en kunnen wij onszelf ander 

gedrag aanleren, ook gedrag wat ons minder makkelijk afgaat. We kunnen het niet alleen aanleren, 

we kunnen er zelfs goed in worden. We zullen echter altijd onze oorspronkelijke voorkeur voor een 

bepaald gedrag behouden, met name in stress-situaties. Het voordeel aan het bewust worden van 

persoonlijke voorkeuren en het oefenen met andere voorkeuren is dat u stress-situaties kunt 

verminderen en/of zich in stress-situaties sneller kunt herstellen.  

http://www.hetoudegesticht.com/tag/flegma/
http://www.hetoudegesticht.com/tag/flegmatisch/
http://www.hetoudegesticht.com/tag/gele-gal/
http://www.hetoudegesticht.com/tag/cholerisch/
http://www.hetoudegesticht.com/tag/zwarte-gal/
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5. DE INSIGHTS-KLEUREN 
Andrew en Andi Lothian ontwikkelden een eigen model op basis van het gedachtengoed van Jung. Zij 

geven de verschillende combinaties van psychologische voorkeuren weer in vier kleuren; helder 

blauw, vurig rood, stralend geel en zacht groen.  

In onderstaande figuur staan deze vier kleuren gepositioneerd in een cirkel. Deze cirkel wordt het 

Insights Discovery Wiel genoemd. Bij elke kleur vindt u enkele psychologische kenmerken die bij deze 

kleur horen. Het wiel is opgebouwd uit verschillende delen, die stap voor stap in de volgende 

paragrafen worden uitgelegd.  

 

 

 

5.1  VOORKEUREN NADER UITGELEGD  
Ieder persoon heeft alle vier de kleuren uit de cirkel - en daarmee alle psychologische voorkeuren - 

tot zijn beschikking. Door de persoonlijke voorkeur en de context zijn bepaalde kleuren meer of 

minder te zien. Als kind zijn onze voorkeuren het beste te zien: we gaan immers op in het spel en 

worden niet gehinderd door enig sociaal wenselijk gedrag. Naarmate we ouder worden, ontwikkelt 

ons gedrag zich verder. We leren ons ook op andere manieren gedragen, omdat dat ons geleerd 

wordt of omdat we ontdekken dat een andere manier effectiever blijkt. Onze voorkeuren kunnen 

dan voor het zicht iets vervagen, echter ze zullen er altijd zijn.  

De voorkeuren voor persoonlijkheidstypen worden duidelijker door de verschillen tussen de 

voorkeurcombinaties nader te bekijken. De combinaties, zoals introversie-extraversie, zijn in de regel 

tegengesteld. Beiden kunt u inzetten, echter u hebt de voorkeur voor een van beiden. 
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5.2  BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN INTROVERSIE - EXTRAVERSIE 
Jung maakte een onderscheid tussen de typen op basis van hun algemene bewustzijnsinstellingen of 

attitude; introversie en extraversie. Hij bedoelde hiermee de wijze van reageren op externe en 

innerlijke ervaringen. 

Hieronder vindt u een rijtje met kenmerken van de voorkeur introversie en kenmerken van de 

voorkeur extraversie. Welk rijtje vindt u het beste bij u passen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u een voorkeur voor introversie, dan ging u als kind waarschijnlijk voorbij aan externe afleiding. 

U kon zich gedurende een lange tijd goed concentreren op één ding. Indien u als kind de voorkeur 

had voor extraversie, dan was u waarschijnlijk een uitermate actief en onderzoekend kind. 

Introverte mensen vinden het prettig om in alle rust een opdracht te bestuderen door systematisch 

en gedetailleerde informatie te verzamelen. Zij hebben vaak moeite met snel te schakelen tussen 

verschillende activiteiten. Extraverte mensen gaan liever eerst mogelijke oplossingen uitproberen. Zij 

vinden het erg prettig om met anderen van gedachten te wisselen, zolang het maar snel resultaat 

oplevert. Extraverte mensen hebben moeite zich lange tijd op een routineklus te concentreren. 

Introversie bevindt zich aan de linker helft van het wiel, terwijl extraversie zich aan de rechter helft 

bevindt. 

 

5.3  BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN DENKEN - VOELEN 
Om tot beslissingen, evaluaties en oordelen te komen, gebruiken wij de functies denken en voelen. 

Een denktype beslist op basis van de regels van analyse en logica. Hij geeft de voorkeur aan 

objectiviteit en afstand, terwijl een voeltype de voorkeur geeft aan tact boven de harde waarheid. Hij 

beslist op basis van normen en waarden en individuele kwaliteiten. Jung gaat ervan uit dat de 

functies elkaar uitsluiten en niet gelijktijdig kunnen worden aangewend.  

 

 

 

 
Introversie 

 
Rustig 

Bedachtzaam 
Opmerkzaam 

Naar binnen gericht 
Intimiteit 

Gereserveerd 
Beschouwend 

Voorzichtig 
Diepgang 

 
Extraversie 

 
Energiek 

Rechtdoorzee 
Betrokken 

Naar buiten gericht 
Gezelligheid 

Stralend middelpunt 
Actiegericht 

Scherp 
Verbreding 

"Een extravert mens zal 

zich hoofdzakelijk richten 

op de externe, collectieve 

normen van zijn tijd.   De 

instelling van introverte 

mensen wordt 

daarentegen met name 

bepaald door subjectieve 

factoren." 

Jolande Jacobi, 1962 
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Denken bevindt zich als voorkeur in het bovenste gedeelte van het Insightswiel, terwijl voelen zich  

de onderste deel bevindt. 

5.4  BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN INTUÏTIE - GEWAARWORDEN 
De manier waarop we informatie in ons opnemen doen wij met de functies intuïtie en 

gewaarworden. Jung noemt deze functies irrationele functies. Jung bedoelde met ‘irrationeel’ dat 

wat instinctiever is, boven het verstandelijke uitstijgt en uit ons onderbewustzijn komt. Intuïtie en 

gewaarworden liggen diep in onze persoonlijkheid verborgen en zijn daarom moeilijker te definiëren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen met een voorkeur voor gewaarworden zijn pragmatisch ingesteld. Zij willen vaak specifieke 

informatie en kijken naar dat wat zichtbaar, tastbaar en voelbaar is; kortom zintuiglijk 

waarneembaar. Mensen met de voorkeur voor intuïtie zijn inventief en origineel. Zij nemen waar met 

hun zesde zintuig. Op een ongeremde en vrije manier benaderen zij kennis en begrip. Zij gaan opzoek 

naar de achterliggende betekenis en verbanden.  

Bijzonder aan de functies intuïtie en gewaarworden is dat zij over het hele wiel voorkomen, terwijl de 

andere functies duidelijk een plaats hebben. 

 

 

 

Denken 

formeel, onpersoonlijk, correct, taakgericht, analytisch, afstandelijk, objectief, resoluut,  

competitief,  systemen 

 

Voelen 

informeel, persoonlijk, harmonieus, relatiegericht, voorkomend, betrokken, subjectief, 

zorgzaam, accommoderend, moreel 

 

“Ik noem de twee typen rationele of 

beoordelende typen omdat ze in hoofdzaak 

gekenmerkt worden door de functies van 

redeneren en oordelen.” 

Carl G. Jung, 1917 

 

 

 

 

 
Gewaarworden 

 
specifiek  

gericht op het heden 
realistisch 

stap voor stap 
nauwkeurig 

praktisch 
nuchter 
feitelijk  

vasthoudend 
 

 
Intuitie 

 
globaal 

gericht op de 
toekomst 

fantasievol  
indirect  

generaliserend 
conceptueel ideeën  

abstract 
inspirerend  

 
 

“Zintuigen nemen dingen 

waar zoals ze zijn en niet 

anders. Intuïtie neemt ook 

waar, maar niet zozeer met 

de bewuste 

programmatuur van de 

zintuigen, als wel met het 

vermogen tot een 

onbewuste en ‘innerlijke’ 

waarneming van de 

inherente verborgen 

mogelijkheden van 

dingen." 

Jolande Jacobi, 1962 
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6. GOEDE EN SLECHTE DAGEN 
Hieronder vindt u per kleur de talenten op en goede dag en de talenten op een slechte dag. Blauw 

(introvert denken) is tegengesteld aan geel (extravert voelen). Rood (extravert denken) is 

tegengesteld aan groen (introvert voelen). De tegenstelling zorgt ervoor dat beide kleuren in 

interactie elkaar op goede dagen zeer goed aanvullen. Helaas zullen deze kleuren elkaar op slechte 

dagen juist afstoten. Daarbij komt dat de tegengestelde kleuren weinig moeite hoeven doen om de 

slechte dag van de ander te zien. Het gaat hier vaak om perceptie!!  

 

 

7. INSIGHTS PROFIEL 
Indien u er zeker van wilt zijn welke voorkeuren u het meeste inzet, dan kunt u de Insights Discovery 

vragenlijst maken. Deze vragenlijst resulteert in een persoonlijk profiel met daarin de uitleg van uw 

psychologische type, de interactie met anderen, uw talenten en ontwikkelsuggesties. U kunt kiezen 

uit een basisprofiel aangevuld met uw managementstijl, persoonlijke ontwikkeling en/of uw 

verkoopstijl. 

 

Het systeem herkent uit uw antwoorden de voorkeuren van uw bewuste en minder bewuste 

persona. Hieruit ontstaat een unieke kleurendynamica waaruit blijkt welke kleuren uw voorkeuren 

hebben en welke minder.  

 

Bewuste persona: beschrijving hoe u uzelf ziet. Een combinatie van wie u bent, wie u 

graag zou willen zijn en wat uw omgeving van u vraagt.  

Minder bewuste persona: beschrijft de meer natuurlijke, instinctieve u. 
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De voorkeurstroom geeft aan 

hoeveel energie u aan elke kleur 

kwijt bent om van de minder 

bewuste persona naar de 

bewuste persona te komen. In 

dit voorbeeld ziet u dat deze 

persoon van nature weinig 

energie kwijt is aan de gele 

kleur, terwijl hij juist hard zijn 

best moet doen voor de kleur 

blauw. 

 

 

De lijn met de waarde 3 noemen we de middellijn. Kleuren die boven de middellijn staan, kunt u 

doorgaans makkelijk inzetten, terwijl kleuren onder de middellijn meer energie vergen om in te 

zetten. 

 

8. INSIGHTSWIEL 

Door de vier processen (gewaarworden, intuïtie, denken en voelen)  te verbinden met Extraversie en 

Introversie ontstaan acht primaire persoonlijkheidstypen in het wiel. Vervolgens worden er drie 

ringen aangebracht, zodat uiteindelijk 72 subtypen ontstaan.  

De kleurendynamica bepaalt de plaats op het Insightswiel. 

8.1  BETEKENIS RINGEN EN GRIJZE SPAKEN 
Het Insightswiel heeft drie ringen en is voorzien van witte en grijze spaken. Hieronder vindt u een 

korte beschrijving van de betekenis.  

Binnenste ring – drie kleuren boven de 

middellijn: geaccommodeerde 

wielpositie 

 

Middelste ring – twee kleuren boven 

de middellijn: klassieke wielpositie  

 

Buitenste ring – een kleur boven de 

middellijn: gefocuste wielpositie 

 

Grijze spaken – twee 

tegenovergestelde kleuren boven de 

middellijn: creatieve wielpositie 
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9. DE ACHT TYPEN 
Wilt u met alle typen goed kunnen communiceren, dan zult u zich moeten verdiepen in de 

behoeften, waarden en talenten van de ander. De kunst is om uzelf af te stemmen op de 

beïnvloedingsstijl en behoeften van ieder type.   

Type kwaliteiten Enkele kenmerken Waarde voor de 

organisatie/team 

Observator 

Helder blauw 

 

Doe het juist! 

Zijn precies, 

voorzichtig en 

gedisciplineerd. 

Behoefte aan waarnemen en begrijpen. 

Beïnvloedt anderen door logische 

argumenten en feitelijke gegevens. Heeft 

angst voor abrupte veranderingen en zal 

zich nooit sterk laten beïnvloeden door 

anderen. Hecht veel waarde aan juistheid 

en kwaliteit. 

Maakt analyses en 

doet onderzoek  

Toetst, verduidelijkt 

en evalueert. 

Bepaalt de norm, 

heeft productkennis, 

analyseert. 

Coördinator  

Groen/blauw 

Doe het netjes! 

Zijn doorgaans 

betrouwbaar, 

objectief en 

beschikken over 

een sterk normen- 

en 

waardensysteem. 

Behoefte aan orde en geruststelling. 

Beïnvloedt anderen door feitelijke 

gegevens, logische argumenten en 

systematische methodiek. Heeft angst voor 

impulsieve beslissingen en irrationele 

acties. Zal nooit zomaar een beslissing 

alleen nemen. Hecht veel waarde aan orde 

en netheid. 

Definieert, 

verduidelijkt, vergaart 

informatie, bekijkt 

kritisch en toetst. 

Supporter 

Zacht groen 

Doe het 

zorgvuldig! 

Zijn innemende, 

gemoedelijke en 

gelijkmatige 

personen die het 

goed met anderen 

kunnen vinden. 

Behoefte aan waardering van anderen en 

oprechtheid. Beïnvloedt anderen door 

consistentie en voorkomendheid. Heeft 

angst voor verandering, wanorde en gebrek 

aan richting. Zal nooit moedwillig ruzie 

zoeken of zomaar initiatieven nemen. 

Hecht veel waarde aan intimiteit en 

dienstverlening. 

Voorspelbaar, 

handhaaft standvastig 

tempo en is loyaal. 

Zorgt voor een 

luisterend oor en 

bewaakt goede 

tradities. 

Bemiddelaar  

Geel/groen 

Doe het 

respectvol! 

Zijn warme, 

begripvolle en 

sociale personen 

die zowel op het 

werk als thuis 

streven naar 

positieve relaties. 

Behoefte aan verbondenheid en 

waardering . Beïnvloedt anderen door zich 

dienstbaar en adviserend op te stellen. 

Heeft angst voor conflict en hoge druk. Zal 

nooit een gunst voor een ander laten 

liggen. Hecht veel waarde aan empathie en 

begrip voor anderen. 

Betrouwbaar, loyaal 

en oprecht. Zorgt 

voor harmonie en 

overeenstemming. 

Signaleert onbalans in 

het team. 
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Inspirator 

Stralend geel 

Doe het samen! 

Zijn extravert en 

enthousiast, altijd 

op zoek naar 

positieve sociale 

omgevingen waar 

ze contacten 

kunnen leggen en 

onderhouden. 

Behoefte aan goedkeuring, genegenheid en 

vrijheid. Beïnvloedt anderen door 

lofuitingen en gunsten. Heeft angst voor 

verlies van eigenwaarde en sociale 

uitsluiting. Zal nooit een planning maken en 

zich daaraan houden. Hecht veel waarde 

aan de wens anderen te accepteren en met 

hen verbinding te maken. 

Haalt de spanning uit 

een situatie. Kan 

zichzelf en anderen 

goed profileren. Zorgt 

voor vernieuwende 

ideeën en weet 

anderen daarvoor te 

motiveren.  

Motivator 

Rood/geel 

Starten! 

Zijn geboren 

teamspelers die uit 

zichzelf zullen 

participeren. 

Waarderen mensen 

evenzeer als 

resultaten. 

Behoefte aan positie, een doel en het 

‘grotere geheel’. Beïnvloedt anderen door 

optimisme, erkenning en status. Heeft angst 

voor gebrek aan verantwoordelijkheid en 

falen. Zal nooit kleine doelen stellen en 

afwachten. Hecht veel waarde aan een 

enthousiaste en charismatische uitstraling. 

Beïnvloedt en 

inspireert anderen om 

doelstellingen te 

halen. Activeert! 

Beslisser 

Vurig rood 

Doe het nu! 

Zijn krachtige, 

veeleisende 

personen, die 

doorgaans sterk 

individualistisch 

zijn.  

Behoefte aan onafhankelijkheid, 

verandering en uitdagingen. Beïnvloedt 

anderen door vasthoudendheid, 

gedrevenheid en charisma. Heeft angst voor 

controleverlies, vergissingen en 

achteruitgang. Zal nooit zijn mening voor 

zich houden en snel toegeven. Hecht veel 

waarde aan zelf ontdekken, orde 

aanbrengen en concurreren. 

Straalt gezag uit door 

een houding van ‘dat 

doen we even’. Zorgt 

voor 

verbeeldingskracht en 

doortastendheid. Gaat 

het ‘gevecht’ met de 

concurrent aan. 

Hervormer 

Blauw/rood 

Zorg dat het 

gebeurt! 

Zijn creatieve en 

abstracte denkers 

die streven naar 

resultaten en 

perfectie. 

Behoefte aan ruimte en vrijheid om 

problemen op te lossen en taakgericht te 

werken. Beïnvloedt anderen door efficiëntie 

en perfectie. Heeft angst voor wanorde en 

falen. Zal nooit kritiek luchtig ter zijde 

schuiven en te laat voor een afspraak 

komen. Hecht veel waarde aan 

uitmuntendheid en diepgaand nadenken. 

Onderzoekt alle 

mogelijke wegen 

alvorens een beslissing 

te nemen; zorgt voor 

een grondige aanpak. 
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10. PERSOONLIJK ACTIEPLAN 
Werkbare doelstellingen beginnen met het serieus nemen van een goed idee. Door uw ideeën op te 

schrijven en er een planning aan te koppelen, motiveert u uzelf om daadwerkelijk in actie te komen. 

Dit schema kan u daarbij helpen. 

Noteer in de linker kolom uw idee of opmerking. Noteer daarachter enkele acties die daarbij horen. 

Maak een planning wanneer u met deze actie(s) aan de slag gaat. 

 

WAT IK NIET WIL VERGETEN ACTIES DIE IK WIL ONDERNEMEN WANNEER / WAAR / WIE 
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11.  LOGBOEK 
 

TRAININGSDAG 1       DATUM………………. 
 

Onderwerpen die behandeld zijn… 

 

 

 

 

Inzichten die ik verworven heb zijn… / Hoe ik het ervaren heb… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ik in de toekomst anders ga doen is…. 

- Waarom? Welk doel dient het? 

- Welke acties? 

- Hoe ziet het eindresultaat eruit? 

- Wie of wat kan mij daarbij helpen? 
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TRAININGSDAG 2        DATUM………………. 
 

Onderwerpen die behandeld zijn… 

 

 

 

 

Inzichten die ik verworven heb zijn… / Hoe ik het ervaren heb… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ik in de toekomst anders ga doen is…. 

- Waarom? Welk doel dient het? 

- Welke acties? 

- Hoe ziet het eindresultaat eruit? 

- Wie of wat kan mij daarbij helpen? 

 

 

 

 

 

 


