
Wie ben jij?  Wie is de ander? 

Deze test is een sterk vereenvoudigde versie die slechts een ruwe schets geeft van je eigen 
persoon en je kwaliteiten, maar al wel heel verhelderend kan werken.  

Onder deze tekst staan steeds groepjes van vier kenmerkende woorden.  

1. Bepaal per groep eerst welke van de vier woorden het meest bij je past, zet een 4 in 
het vakje erachter.  

2. Bepaal dan welke het minste bij je past en zet een 1 in het vakje erachter.  
3. Kijk vervolgens welk van de twee overgebleven woorden er dan nog het meest bij je 

past en waardeer dit met een drie.  
4. Zet tot slot een 2 bij het overgebleven woord. 

 

De letter met het hoogste aantal punten geeft aan in welk kwadrant van de DISC jouw 
kwaliteit ligt. Ieder mens neigt ertoe gedrag te ontwikkelen dat in basis overeenkomt met 
een van de vier kwadranten.  

De scores achter de andere letters laten gedragstendensen in de andere DISC-gebieden zien. 
Je zult zien dat je kwaliteiten/kenmerken in elk gebied bezit.  

Er bestaat bijvoorbeeld geen zuivere dominante (rood) of stabiele (groen) gedragsstijl. Vele 
combinaties zijn mogelijk. 

 

 

Geestdriftig  I 
Besluitvaardig  D 
 Zorgvuldig  C 
Loyaal  S 

 

Concurrerend  D 
Verzoenend  S 
Gezellig  I 
Grondig  C 

 

Gereserveerd  C 
Innemend  I 
Goedmoedig  S 
Rusteloos  D 

 

 



Vriendelijk  I 
Agressief  D 
Logisch  C 
Ontspannen  S 

 

Verstandig  S 
Communicatief  I 
Veeleisend  D 
Voorzichtig  C 

 

 

Beheerst  C 
Aardig  I 
Opmerkzaam  S 
Koppig  D 

 

Wilskrachtig  D 
Tactvol  C 
Invoelend  S 
Speels  I 

 

Inspirerend  I 
Volhardend  S 
Hardnekkig  D 
Accuraat  C 

 

Voorkomend  S 
Verstandig  C 
Spraakzaam  I 
Uitdagend  D 

 

Direct  D 
Vrolijk  I 
Diplomatiek  C 
Tactvol  S 

 

  



Tel nu alle punten per letter/kleur op en noteer hier de score: 

 
D            Score : __________                                     
 
 
I            Score : __________                                     
 
 
S            Score : __________                                     
 
 
C            Score : __________                                     
 
 
Totaal Score : ____100______                                     
 

 

 

Noteer hier je hoogste score:    

Noteer hier je een na hoogste score:    

 

 

 


