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Inleiding
Dit Insights Discovery Profiel is gebaseerd op de antwoorden die Kelvin Derksen op woensdag 3
december 2014 heeft gegeven op de Insights Vragenlijst.
Hippocrates wordt vaak gezien als de grondlegger van de moderne persoonlijkheidstypologie. Al
in de vijfde eeuw voor Christus verdeelde hij de mensheid in vier karakterologische typen. Het
Insightssysteem is gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van Carl Gustav Jung. Jung
introduceerde dit model in 1921 in zijn "Psychologische typen" en ontwikkelde dit verder in latere
werken. Jungs persoonlijkheidstypologie geldt sindsdien als de norm voor het verkrijgen van
meer inzicht in de (eigen) persoonlijkheid. Ook de wetenschappelijke belangstelling voor het
werk van Jung blijft onverminderd groot.
Dit Insights Discovery Profiel is gebaseerd op Jungs typologie. Het geeft mensen een kader om
meer inzicht in zichzelf te verkrijgen en op basis daarvan zich verder persoonlijk te ontwikkelen.
Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen een goed beeld van zichzelf hebben zij ook beter
effectieve strategieën kunnen ontwikkelen voor hun interacties met anderen. Inzicht in de eigen
kwaliteiten én beperkingen kan mensen helpen om effectiever te reageren op de wensen en
behoeften van hun omgeving.
Dit Profiel is op een unieke manier gegenereerd uit een database van honderdduizenden
uitspraken. Deze uitspraken zijn direct gekoppeld aan uw antwoorden op de Vragenlijst. Het
betreft dan ook uitspraken waarin u zich naar alle waarschijnlijkheid zult herkennen. Wanneer dit
niet het geval is, kunt u die zinnen of zinsonderdelen waarin u zich niet herkent, naar eigen
inzicht veranderen of schrappen. Voordat u dat doet is het echter raadzaam om bij collega's en
vrienden te checken of het hier misschien niet een "blinde vlek" betreft.
Het is de bedoeling dat u uw Profiel proactief gebruikt. Bepaal aan de hand van uw Profiel waar
uw ontwikkelpunten liggen en onderneem daar actie op. U kunt ook (bepaalde onderdelen uit)
uw Profiel aan vrienden en collega's laten lezen. Vraag hun om feedback te geven op de
gebieden die het meest relevant voor u zijn en ontwikkel een actieplan voor uw persoonlijke en
interpersoonlijke ontwikkeling.
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Overzicht
Deze uitspraken verschaffen een globaal inzicht in de werkstijl van Kelvin. Gebruik dit onderdeel
om zijn aanpak van activiteiten, relaties en beslissingen beter te kunnen begrijpen.
Persoonlijke Stijl
Kelvin is altijd uitzonderlijk praktisch en verstandig. Zijn gezonde verstand wijst op een praktisch
vermogen om met mensen en zaken om te gaan. Hij haalt voldoening uit de zorg voor en
uitvoering van werkzaamheden die ten dienste zijn van andere mensen en waarvan hij weet dat
hij die aankan. In zijn werk kan hij sterk de neiging krijgen om dingen op zijn eigen manier te
doen, zodat hij zeker weet dat aan zijn hoge maatstaven wordt voldaan. Het is voor hem niet
ongewoon om tot laat op het werk te blijven, of om extra onbetaald werk te doen teneinde de
klus goed te klaren.
Kelvin is rustig en bescheiden en komt over als iemand die serieus is en hard werkt. Kelvin is
een serieus en consciëntieus persoon die loyaal en toegewijd is aan zijn werk. Hij zal een
omgeving zoeken waarin hij in alle rust productief kan zijn. Juist omdat het voor hem belangrijk is
om zich af te sluiten voor zijn emoties, kan hij objectief blijven wanneer hij anderen in tijden van
stress bijstaat. Hij staat bekend om zijn geduld en zijn vermogen om zich aan te passen aan de
eisen van de omgeving. Hij vertrouwt op datgene wat hij uit eigen ervaring kan horen, zien en
weten.
Men kan erop vertrouwen dat hij alles op een rustige, grondige en zorgvuldige manier nog eens
extra controleert. Kelvin kijkt op een feitelijke en specifieke manier naar de wereld, ofschoon hij
af en toe spontaner is dan men op het eerste gezicht zou denken. Door zijn plichtsbesef kan hij
vrij serieus overkomen. Hij neemt liever het werk van anderen over dan dat belangrijke dingen
niet of slecht worden gedaan. Hij wordt gezien als een praktisch en betrouwbaar persoon die
toegewijd is aan het handhaven van traditionele normen en waarden. Hij kan werkelijk een
wandelend archief zijn, vol informatie over dingen die hij goed kent en begrijpt.
Hij is erg gesteld op schema’s en systemen en kan soms op anderen gesloten overkomen.
Kelvin is zorgvuldig en geordend als het gaat om feiten en details. Hij is grondig en nauwgezet in
het vervullen van al zijn verantwoordelijkheden. Hij is de stabiliserende factor in de organisatie.
Hij neemt taken en verantwoordelijkheden op zich en ziet dit ook als zijn plicht: “Hij doet wat
moet worden gedaan”. Hij is beheerst, slim en eerlijk. Hij wil zich er graag van verzekeren dat hij
weet wat er om hem heen gebeurt, en hij probeert ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar
aandeel levert.
Oplossingen voor actuele problemen zal hij proberen te vinden in succesvolle ervaringen uit het
verleden. Kelvin gelooft dat alles op de juiste manier moet worden gedaan. Hij is zo gericht op
perfectie dat hij hierdoor erg gevoelig is voor fouten en onrechtvaardigheid. Kelvin is een
praktisch persoon die systematisch en grondig te werk gaat en graag wil dat alles duidelijk wordt
aangegeven. Hij heeft een voorkeur voor vakinhoudelijke werkzaamheden, maar het kan zijn dat
hij zijn eigen vaardigheden onderschat. Door zijn vermogen om zijn gevoelens buiten
beschouwing te laten, kan Kelvin goed beslissingen nemen, omdat hij ook onder druk helder
denkt. Kelvin leidt het liefst een gestructureerd en goed georganiseerd leven. Hij geeft er de
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voorkeur aan om volgens vaste richtlijnen en procedures aan opdrachten te werken die een
gedetailleerde en routinematige uitvoering vergen.
Omgang met anderen
Hoewel Kelvin een beetje stil en zelfs verlegen is, kan hij uitgebreid vertellen over onderwerpen
waar hij genoeg van afweet en laat hij zien dat hij een schat aan kennis in huis heeft. Hij gaat
vriendschappen voor het leven aan, mits hij binnen een vriendschap zijn onafhankelijkheid
volledig kan behouden en hij zich kan terugtrekken als en wanneer hij daaraan behoefte heeft.
Hij kan veel kritiek hebben op nonchalante of weinig gedisciplineerde mensen. Hij heeft de
neiging om helemaal op te gaan in de details en dagelijkse beslommeringen van een project en
kan dan nogal star worden en moeite hebben met veranderingen. Door open te blijven staan
voor onbeproefde en onconventionele oplossingen, zou hij beter om kunnen gaan met
verschillen en uiteindelijk effectiever zijn.
Kelvin is behoedzaam, gereserveerd, rustig en naar binnen gekeerd en vindt het prettig om
alleen te werken zonder al te veel controle of begeleiding. Kelvin wordt gedreven door een
gevoel van verantwoordelijkheid die hij graag op zich neemt en waarvan hij verwacht dat
anderen dat ook doen. Kelvin geeft de voorkeur aan rust en bedenkt vele manieren om zichzelf
onzichtbaar te maken, vooral als hem wordt gevraagd om deel te nemen aan sociale of
groepsgerichte activiteiten. Hij kan helemaal opgaan in de analyse of het probleem waar hij op
dat moment mee bezig is en hij komt nogal gereserveerd over. Hij prikt door gladde imago's en
onechte presentaties heen en zal zich niet snel laten inpakken door complimenten en lof. Omdat
hij vooral niet voor iemands karretje wil worden gespannen, is hij gespitst op alles dat riekt naar
een verborgen agenda.
Eigenlijk geeft hij de voorkeur aan privacy, maar hij kan - als de situatie hierom vraagt - deze
behoefte onderdrukken zonder zijn in wezen introverte aard geweld aan te doen. Hij heeft
naderhand dan wel wat tijd voor zichzelf nodig ter compensatie. Hij probeert interacties te
vermijden waarbij hij op de voorgrond moet treden, moet presteren of moet vechten voor
aandacht. Kelvin kan zijn genegenheid op een non-verbale manier tonen en waardeert het
gezelschap van anderen op een nogal abstract niveau. Hij vindt vlotte en extraverte mensen
vaak nogal luidruchtig en oppervlakkig. Kelvin is erg betrokken en dit blijkt uit zijn sterke
verantwoordelijkheidsgevoel. Hij is zeer loyaal ten opzichte van zijn collega's of de organisatie.
Besluitvorming
Kelvin zal doorgaans pas beslissingen nemen nadat hij voldoende ondersteunende informatie
heeft vergaard. In ieder project ziet hij een intellectuele uitdaging en hij denkt over iedere stap in
het besluitvormingsproces goed na. Het nemen van beslissingen is voor hem vanzelfsprekend,
alhoewel zijn behoefte aan objectiviteit tot gevolg heeft dat zijn collega's hem nogal afstandelijk
vinden. Door zijn rustige optreden lukt het hem vaak instemming te krijgen voor zijn
onconventionele oplossingen. Kelvin is buitengewoon realistisch en vertrouwt op wat zijn
zintuigen hem over de wereld vertellen.
Hij is vooral bezig met het "juiste" te doen en kan daardoor overkomen als iemand die traag is in
het nemen van beslissingen. Opgelegde beslissingen van een ander zal hij altijd zelf nog eens
extra checken. Hij munt uit in onderhoud en kwaliteitsbeheer. Kelvin is praktisch ingesteld en
houdt zich aan regels en procedures. Hij is een betrouwbaar persoon die consequent is in zijn
aanpak. Hij geeft er de voorkeur aan om naar binnen gericht te zijn en is eerder geneigd de kat
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uit de boom te kijken dan zich in de kaarten te laten kijken. Analyse en persoonlijke gevoelens
maken beide deel uit van zijn besluitvormingsproces.
Kelvin neemt doorgaans logische, persoonlijke beslissingen en beziet en communiceert de
dingen kalm, duidelijk en weloverwogen. Hij is terughoudend in het uiten van zijn gevoelens en
kan nogal traag zijn in het nemen van beslissingen, omdat hij eerst alle essentiële informatie wil
vergaren, voordat hij tot actie overgaat. Denktanken om creatieve ideeën op gang te brengen zijn
in zijn ogen niet ter zake doend en een verspilling van tijd. Hij ziet het leven als een intellectuele
uitdaging en wil eerst goed nadenken voordat hij een beslissing neemt. Wanneer Kelvin ziet dat
er iets moet worden gedaan, dan zal hij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan op zich
nemen.
Persoonlijke aantekeningen

© The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Bladzijde 8

Kelvin Derksen

Belangrijkste sterke & zwakke punten
Sterke punten
Dit onderdeel identificeert de belangrijkste sterke punten van Kelvin voor een organisatie. Kelvin
heeft ook nog vaardigheden, kwaliteiten en eigenschappen op andere gebieden, maar de hierna
volgende uitspraken beschrijven hoogstwaarschijnlijk een aantal van de meest fundamentele
talenten die hij te bieden heeft.
Sterkste punten van Kelvin:
●

Zal overwerken om de klus te klaren.

●

Geeft de voorkeur aan een praktische aanpak bij het oplossen van problemen.

●

Verantwoordelijk, methodisch en kan goed overweg met cijfers en procedures.

●

Goed in het oplossen van problemen.

●

Een groot plichtsbesef.

●

Concentreert zich op de dagelijkse werkzaamheden.

●

Praktisch in het vinden van oplossingen.

●

Verantwoordelijkheid.

●

Onopvallend ondersteunend.

●

Nauwkeurigheid.

Persoonlijke aantekeningen
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Belangrijkste sterke & zwakke punten
Mogelijke zwakke punten
Jung zei: "Wijsheid accepteert dat alle dingen twee kanten hebben". Men zegt ook wel eens dat
elke beperking eenvoudigweg een overmatig gebruikte kwaliteit is. De antwoorden van Kelvin op
de Vragenlijst geven aan dat zijn zwakke punten wellicht op de volgende gebieden liggen.
Mogelijke zwakke punten van Kelvin:
●

Zal liever afstand bewaren totdat hij iemand beter leert kennen.

●

Kan dingen over het hoofd zien die anderen na aan het hart liggen.

●

Kan anderen kwetsen met zijn kritiek.

●

Kan het moeilijk vinden om het werk van zich af te zetten.

●

Bescheidenheid of terughoudendheid kan tijdige interventie in de weg staan.

●

Heeft moeite met ongestructureerde opdrachten.

●

Kan te veel zelfkritiek hebben.

●

Zijn streven naar perfectie kan, als dit niet wordt gewaardeerd, overkomen als pietluttigheid.

●

Kan besluiteloos overkomen.

●

Neemt de dingen soms te serieus.

Persoonlijke aantekeningen

© The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Bladzijde 10

Kelvin Derksen

Waarde voor het team
Ieder persoon brengt in zijn of haar werkomgeving een unieke combinatie van talenten,
eigenschappen en verwachtingen in. Voeg aan deze lijst andere ervaringen, vaardigheden of
kwaliteiten toe die Kelvin bijdraagt. Maak de belangrijkste punten van deze lijst kenbaar aan
andere teamleden.
Kelvin als teamlid:
●

Zal een project helemaal afmaken.

●

Blinkt vaak vakinhoudelijk uit.

●

Biedt op de achtergrond rustige ondersteuning.

●

Draagt in hoge mate bij aan consistent teamresultaat.

●

Draagt bij aan een rustige omgeving.

●

Bevordert nauwkeurigheid en kwaliteit.

●

Is een zorgzame teamspeler die zijn verplichtingen nakomt.

●

Zorgt ervoor dat beslissingen op basis van logica worden genomen.

●

Ondersteunt het team met toewijding.

●

Heeft een volwassen en stabiele invloed op het team.

Persoonlijke aantekeningen
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Communicatie
Effectieve communicatie
Communicatie kan alleen effectief zijn als de boodschap wordt ontvangen en begrepen. Voor
iedere persoon geldt dat bepaalde communicatiestrategieën effectiever zijn dan andere. Dit
onderdeel identificeert een aantal belangrijke strategieën die zullen leiden tot een effectievere
communicatie met Kelvin. Probeer vast te stellen welke uitspraken het meest op u van
toepassing zijn en stel uw naaste collega's hiervan op de hoogte.
Strategieën om te communiceren met Kelvin:
●

Zorg ervoor dat hij zich niet verschuilt achter complexiteit en privacy. Let erop dat hij gericht
blijft op resultaten.

●

Probeer uit te vinden waar u de extra informatie kunt vinden die hij misschien nodig heeft.

●

Respecteer zijn privacy.

●

Stimuleer hem om open te staan voor alternatieve methoden.

●

Wees bescheiden en beleefd.

●

Praat rustig.

●

Geef hem de tijd om zich uit te drukken.

●

Zorg ervoor dat uw mededelingen correct en feitelijk zijn.

●

Geef hem ruim de tijd om nieuwe ideeën of veranderingen te verwerken.

●

Pas u aan zijn tempo aan, wanneer u iets aan hem presenteert.

●

Respecteer zijn positie.

●

Stimuleer hem om de informatie die hij heeft gemakkelijk en uit vrije wil met anderen te
delen.

Persoonlijke aantekeningen
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Communicatie
Barrières voor effectieve communicatie
Bepaalde strategieën zullen minder effectief zijn in uw communicatie met Kelvin. Hieronder staat
een aantal zaken vermeld die vermeden dienen te worden. Deze informatie kan worden gebruikt
om krachtige, effectieve en wederzijds aanvaardbare communicatiestrategieën te ontwikkelen.
Wanneer u communiceert met Kelvin, probeer dan dit NIET te doen:
●

Op het volgende onderwerp overgaan voordat hij klaar is.

●

De status-quo verstoren of ondermijnen.

●

Zijn autoriteit ondermijnen.

●

Vaag zijn over grenzen.

●

Overgevoelig zijn voor zijn kritische aard.

●

Vaag zijn of hem opjagen.

●

Proberen uw ware motieven te verhullen.

●

Praten over onderwerpen waarvoor geen praktische toepassing is.

●

Inbreuk maken op zijn privacy.

●

Beweren dat u meer weet dan dat u eigenlijk doet.

●

Te opgewonden of emotioneel raken.

●

U concentreren op persoonlijke relaties.

Persoonlijke aantekeningen
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Mogelijke "blinde vlekken"
De perceptie die wij van onszelf hebben kan verschillen van de waarneming die anderen van ons
hebben. Naar de buitenwereld toe vertonen we wie wij zijn door middel van onze "persona". We
zijn ons niet altijd bewust van het effect dat ons minder bewuste gedrag heeft op anderen. Deze
minder bewuste houdingen worden "blinde vlekken" genoemd. Onderstreep in dit onderdeel de
belangrijkste punten waarvan u zich niet bewust bent, en test de validiteit van deze uitspraken
door aan vrienden of collega's om feedback te vragen.
Mogelijke "blinde vlekken" van Kelvin:
Sommige mensen zien Kelvin als iemand die soms wat naïef en te goed van vertrouwen is,
omdat hij mensen en dingen accepteert zoals ze zijn. Hij is niet iemand die denkt dat mensen
handelen vanuit een verborgen agenda. Hij kan gereserveerd zijn en het is moeilijk om hem
goed te leren kennen, omdat hij zijn diepere gevoelens alleen maar wil delen met mensen die hij
vertrouwt. Hij zal misschien trager dan anderen tot resultaten komen, omdat voor hem het
verzamelen van informatie vaak het meest stimulerende gedeelte van het werk is.
Hij zal het snel nemen van beslissingen doorgaans het liefst uit de weg gaan, maar begrijpt niet
of nauwelijks dat deze voorkeur veel moeilijkheden kan veroorzaken voor mensen die er een
hoog werktempo op na houden. Hij heeft soms de neiging om problemen te negeren in plaats
van er rationele oplossingen voor te vinden. Het zou goed zijn als hij zou proberen zowel
onbevooroordeeld als onbevangen te blijven. Hij is gevoelig voor complimenten, maar ook snel
van de kaart door negatieve kritiek, waardoor hij op sommige mensen overkomt als een
overgevoelig persoon. Hij is soms zo perfectionistisch dat hij zijn ideeën blijft bijschaven en
oppoetsen waardoor deze niet meer uit de verf komen en geen vaste vorm krijgen. Hij is erg
gevoelig voor kritiek omdat hij feedback vaak persoonlijk en soms zelfs als beledigend opvat.
Hierdoor kan hij zijn motivatie verliezen.
Hij heeft voor zichzelf een levensstijl gekozen waarin discipline, structuur, schema en orde de
rode draad vormen. Zijn leiderschapsstijl zou er wel bij varen wanneer hij meer geduld zou
kunnen opbrengen voor anderen. Kelvin heeft een praktische en realistische benadering van de
wereld, waarin goed en kwaad eenduidig zijn omschreven. Hij streeft ernaar om elk probleem
aan de hand van procedures en regels op te lossen. Ofschoon hij het niet gemakkelijk zal laten
blijken, kan Kelvin zo vasthouden aan zijn eigen principes dat hij kortzichtig wordt. Zijn vermogen
om over gemaakte beslissingen alsmaar te blijven nadenken en deze opnieuw te overwegen,
kan af en toe een gevoel van wroeging opwekken over wat had kunnen zijn. Hij moet alle
ervaringen die zijn huidige welzijn vertroebelen leren loslaten. Aangezien hij zijn aandacht
volledig richt op waar hij nu mee bezig is, is het voor hem moeilijk om verder te kijken dan het
hier-en-nu. Hierdoor kan hij wellicht het grotere geheel over het hoofd zien.
Persoonlijke aantekeningen
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Tegengestelde type
Dit onderdeel beschrijft het tegengestelde type van Kelvin op het Insightswiel. We hebben vaak
moeite met mensen die andere voorkeuren hebben dan wijzelf. We begrijpen deze mensen
dikwijls niet en kunnen moeilijk met hen overweg. Het herkennen van deze 'andere voorkeuren'
kan bijdragen aan persoonlijke groei en effectiviteit.
Het herkennen van uw tegengestelde type:
Het tegengestelde Insightstype van Kelvin is de Motivator, het 'Extraverte Intuïtieve' type van
Jung.
Voor Motivators kunnen mensen even belangrijk zijn als resultaten. Alhoewel Motivators niet van
gedetailleerde werkzaamheden houden, zijn ze hiertoe wel in staat als ze een specifieke
doelstelling moeten realiseren. Ze genieten van publieke erkenning en van opdrachten die hen,
naar hun mening, in een goed daglicht kunnen plaatsen. Volgens Kelvin kunnen Motivators
echter ook nogal eens een te optimistische inschatting maken van wat zijzelf en anderen kunnen
realiseren. Het kan moeilijk zijn om leiding te geven aan Motivators. Het zijn geen geboren
beheerders of administrateurs.
Op Kelvin kan de Motivator een indiscrete en nogal gejaagde indruk maken. Voor Motivators zijn
gevarieerde werkzaamheden en een mensgerichte omgeving van groot belang. Wanneer zij
geen rekening houden met hun eigen grenzen, kunnen zij echte workaholics worden. Motivators
hechten sterk aan materiële welvaart, prestige en sociale status. Zij hebben grote moeite met
routine, details en een strakke supervisie. Wanneer iets of iemand hen in de weg staat, kunnen
zij daar zeer snel op inspelen en hun toevlucht nemen tot listig gedrag.
Kelvin heeft vaak het gevoel dat de Motivator een groot ego heeft. Voor Kelvin is het soms
moeilijk te begrijpen waarom de Motivator zo vaak niet-serieus of plagerig lijkt te zijn in plaats
van de dingen af te ronden of tijd op zichzelf door te brengen. Wanneer zich een uitdaging
aandient die interessanter of spannender is, kunnen Motivators hun interesse in een project
verliezen. Zij besteden vaak niet genoeg tijd aan de voorbereiding, omdat zij die niet belangrijk
vinden.
Persoonlijke aantekeningen
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Tegengestelde type
Communicatie met het tegengestelde type van Kelvin:
Dit onderdeel, dat speciaal voor Kelvin is geschreven, doet suggesties die de interactie met zijn
tegengestelde type kunnen verbeteren.
Kelvin Derksen: Hoe u uw tegengestelde type tegemoet kunt komen:
●

Stimuleer hem om zich aan de agenda te houden.

●

Kijk goed naar zijn lichaamstaal om te bepalen of hij in de verdediging schiet.

●

Wees enthousiast en positief.

●

Sta zijn mogelijkheden om zich te ontwikkelen niet in de weg.

●

Zorg voor data en tijdslimieten wanneer iets moet worden afgemaakt.

●

Sta open voor zijn behoefte om plotseling van het ene op het andere onderwerp over te
springen.

Kelvin Derksen: Wanneer u omgaat met uw tegengestelde type, probeer dan dit NIET te doen:
●

Openlijk twijfels plaatsen bij zijn autoriteit.

●

Trachten om te veel structuur en formaliteit op te leggen.

●

Vaag zijn of ruimte voor eigen interpretatie laten.

●

Afmattende lange vergaderingen aangaan.

●

Hem betrekken bij formele, langdurige of saaie bijeenkomsten.

●

Geen acht slaan op zijn creatieve en intuïtieve manier van denken.

Persoonlijke aantekeningen
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Suggesties voor ontwikkeling
Insights Discovery geeft geen directe maatstaven voor vaardigheden, intelligentie, opleiding of
training. Niettemin kan men hier enige suggesties vinden voor de ontwikkeling van Kelvin.
Identificeer de belangrijkste gebieden die nog niet zijn aangepakt. Deze kunnen dan worden
opgenomen in een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Kelvin kan baat vinden bij of door:
●

Niet bang te zijn om fouten te maken.

●

Hardop te denken en snel te schakelen.

●

Zich vol enthousiasme te mengen in algemene discussies.

●

Aan ieder teamlid te vragen hoe hij/zij zich vandaag voelt.

●

Anderen te vragen of zijn logica op prijs wordt gesteld.

●

Meer aan anderen te delegeren.

●

Energieker te werk te gaan om strakkere deadlines te kunnen halen.

●

Alle mogelijke moeite te doen om iets nieuws en iets anders aan te pakken.

●

Te begrijpen dat hij kan leren van mensen die zijn zienswijze niet delen.

●

Bewust te vechten tegen het negatieve "stemmetje in zijn hoofd" dat hem ervan kan
weerhouden zijn potentieel volledig te benutten.

Persoonlijke aantekeningen
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Management
De ideale omgeving creëren
In het algemeen zijn mensen het meest effectief wanneer zij kunnen functioneren in een
omgeving die past bij hun voorkeuren en stijl. Het kan onaangenaam zijn om in een omgeving te
werken die dat niet doet. Dit onderdeel dient te worden gebruikt om in de huidige omgeving
mogelijke frustraties te identificeren en te zorgen voor een zo nauwkeurig mogelijke benadering
van de ideale werkomgeving van Kelvin.
De ideale werkomgeving van Kelvin ziet er als volgt uit:
●

Hij heeft toegang tot jaarplanningen en agenda's met een afspraaksysteem voor bezoekers.

●

Hij hoeft alleen maar te communiceren met de mensen die hij aardig vindt.

●

Er zijn weinig emotionele uitbarstingen.

●

Structuur en systematische processen zijn de norm.

●

De huidige situatie is helder en duidelijk en wordt door iedereen op waarde geschat.

●

Er is tijd om gedachten en ideeën op een rijtje te zetten.

●

Hij kan zijn hart ophalen aan het verzamelen van alle informatie die hij wil hebben.

●

Er zijn duidelijke functieomschrijvingen.

●

De mensen om hem heen zijn goed georganiseerd en consequent in hun aanpak.

●

Hij heeft ruimte waar hij informatie kan opbergen.

Persoonlijke aantekeningen
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Management
Leiding geven aan Kelvin
Dit onderdeel identificeert een aantal van de belangrijkste strategieën om leiding te geven aan
Kelvin. Sommige van deze behoeften kunnen door hemzelf worden ingevuld, andere door zijn
collega's of management. Doorloop deze lijst en identificeer de belangrijkste actuele behoeften,
die u vervolgens als basis gebruikt voor de ontwikkeling van een persoonlijk managementplan.
Kelvin heeft het volgende nodig:
●

Een manager die zijn behoefte aan tijd om na te denken waardeert.

●

Aanmoediging om zijn gevoelens te uiten.

●

Met mensen werken die net zo zijn als hij.

●

Zijn eigen ruimte met weinig dagelijkse supervisie.

●

Voorbereidingstijd voor een vergadering als hierin zijn inbreng wordt verlangd.

●

Collega's die zijn rustige en beschouwende benadering waarderen.

●

Begrip voor zijn neiging om zijn beslissingen met logica en volharding te verdedigen.

●

Hulp bij het "out-of-the-box"-denken of buiten het traditionele om denken.

●

Niet de nadruk leggen op zijn verlegenheid.

●

Toelichting op het "grotere geheel".

Persoonlijke aantekeningen
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Management
Hoe kan men Kelvin motiveren
Er wordt vaak gezegd dat het niet mogelijk is om iemand te motiveren - men kan alleen de
omgeving verschaffen waarin iemand zichzelf kan motiveren. Hieronder worden enige
suggesties gedaan die kunnen helpen om Kelvin te motiveren. Probeer voor maximale motivatie
samen met hem (en met zijn toestemming) een aantal van deze suggesties te verwerken in een
gezamenlijke afspraak over zijn Performance Management Systeem en een aantal belangrijke
resultaatgebieden daarin.
Kelvin wordt gemotiveerd door:
●

Alle gelegenheid te krijgen om "aan de slag te gaan".

●

Schriftelijke communicatie waarmee hij informatie in zich op kan nemen.

●

De vrijheid te hebben om zich te abonneren op de vakbladen van zijn keuze.

●

Toegang te hebben tot gegevens en verifieerbaar bewijs.

●

Beloningen voor de efficiënte en doelgerichte manier waarop hij met zijn inspanningen
omgaat.

●

Zo min mogelijk vaste vergaderingen.

●

Activiteiten niet op hele korte termijn te hoeven veranderen.

●

Waardering voor zijn onopvallende toewijding aan het werk.

●

Beloningen voor kwaliteit, niet kwantiteit.

●

De kans te krijgen om zijn uitgebreide vakkennis te tonen.

Persoonlijke aantekeningen
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Managementstijl
Er bestaan veel verschillende benaderingen van management met verschillende situationele
toepassingen. Dit onderdeel identificeert de natuurlijke managementaanpak van Kelvin en geeft
inzicht in zijn stijl van leiding geven. Het belicht zowel zijn talenten als mogelijke hindernissen die
verder onderzocht kunnen worden.
Bij het leidinggeven aan anderen, kan Kelvin:
●

Vooral eenvoudige en ongecompliceerde taken delegeren die voor anderen geen uitdaging
vormen.

●

De behoeften van het bedrijf uit het oog verliezen, doordat hij zich vooral concentreert op
relaties.

●

Koppig worden als hij of zijn werk in twijfel wordt getrokken.

●

Zo verdiept raken in zijn eigen gedachten dat hij, ondanks dat hij zich hiervan bewust is, niet
in staat is om spontaan te reageren als anderen zijn ondersteuning nodig hebben.

●

Taken onvoldoende delegeren of reeds gedelegeerde taken terug op zich nemen.

●

Nauwkeurigheid of perfectie najagen, waardoor hij soms te kritisch overkomt.

●

Zich gefrustreerd voelen als anderen de regels of procedures negeren.

●

Staan op aandacht voor detail.

●

Nalaten complimenten te geven als die wel op hun plaats zijn.

●

Het moeilijk vinden om radicale ideeën te accepteren. Zijn ideeën zijn nuchter en goed
onderbouwd.

Persoonlijke aantekeningen
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Hoofdstuk over effectieve verkoop
Er zijn drie voorwaarden voor effectief verkopen:
Ten eerste moet de verkoper inzicht hebben in zichzelf, zijn sterke punten benutten en werken
aan de zwakke punten. Hij moet weten welke perceptie de verschillende klanten van hem
hebben.
Ten tweede moet de verkoper inzicht hebben in anderen, met name klanten die anders zijn dan
hijzelf. Klanten hebben vaak afwijkende behoeften, verwachtingen, verlangens en drijfveren en
de verkoper moet deze verschillen waarderen en respecteren.
Ten derde moet de verkoper zijn gedrag afstemmen op de klant, zodat hij een betere omgang
met, aansluiting bij en beïnvloeding van de klant kan bewerkstelligen.
Dit hoofdstuk heeft als doel om ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van deze drie
voorwaarden in elke fase van het verkoopproces.
Onderstaand model laat een overzicht zien van elke fase van het verkoopproces en de
bijbehorende onderdelen die in dit hoofdstuk aan bod komen.
Gebruik dit hoofdstuk om strategieën te ontwikkelen voor betere relaties met de klant, meer
zelfinzicht en betere verkoopresultaten.
Dit hoofdstuk is bij uitstek geschikt om in combinatie met Insights Quest te gebruiken. Dit
modulaire programma voor verkoopontwikkeling onderzoekt welk gedrag en welke vaardigheden
nodig zijn in elke fase van het verkooptraject.
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Overzicht van verkoopstijl
Deze uitspraken geven een breed inzicht in de verkoopstijl van Kelvin. Gebruik dit onderdeel om
meer inzicht te krijgen in de manier waarop hij met klanten omgaat.
Overzicht van verkoopstijl
Kelvin wordt gezien als iemand die doorgaans gemakkelijk in de omgang is, maar die wel warm
kan lopen voor een uitdaging. Als hij open blijft staan voor klanten die de voorkeur geven aan
nieuwe of onconventionele oplossingen, zal dat zijn effectiviteit ten goede kunnen komen. Hij
heeft doorgaans tijd nodig om van de interactie met een klant bij te komen, als die veeleisend en
snel is en de nodige energie heeft gekost.
Zijn ware persoonlijkheid blijft grotendeels verborgen voor anderen en pas als hij de ander goed
kent zal hij uiting geven aan zijn gevoel. Zijn rustige manier van doen doet niet vermoeden dat
daarachter een aangeboren belangstelling voor de diepere behoeften van zijn klanten schuilgaat.
Hij is een individualistisch en onafhankelijk persoon. Dit zal misschien niet altijd zo duidelijk zijn
voor zijn klanten, omdat hij tevens warme en harmonieuze verstandhoudingen nastreeft. Hij zou
zijn waardering voor klanten met grotere regelmaat kenbaar kunnen maken en zou er baat bij
kunnen vinden als hij zou proberen zich in de gevoelens van zijn klanten in te leven. In de
dagelijkse omgang vinden klanten hem een flexibel en begripvol persoon die zich weet aan te
passen.
Hij is er goed in om gedurende het hele verkoopproces essentiële ondersteuning en
dienstverlening te bieden. Hij zal misschien geen uitdrukking geven aan de teleurstelling of
frustratie die hij voelt als een klant een belofte niet nakomt. Sommige klanten vinden misschien
dat Kelvin te weinig genegen is om mee te gaan in hun onrealistische verwachtingen als ze op
korte termijn op zoek zijn naar creatieve en innovatieve oplossingen. Hij zal zijn persoonlijke
gevoelens wellicht liever niet aan klanten kenbaar maken, of zal het lastig vinden dit te doen.
Datgene wat iemand inbrengt, zal hij hoofdzakelijk beoordelen op (vak)technische
deskundigheid.
Persoonlijke aantekeningen
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Voordat de verkoop begint
Het verkopen begint lang voordat het formele verkoopproces van start gaat. Het gaat ook nog
door lang nadat de handtekeningen zijn gezet. Hier volgt een aantal belangrijke punten waarvan
Kelvin zich bewust dient te zijn tijdens die eerste voorbereidende fase waarin plannen worden
gemaakt en de klant voor het eerst wordt benaderd.

Kwaliteiten van Kelvin in de eerste fase van het verkoopproces:
●

Hij heeft doorgaans een conventionele en zakelijke
kledingstijl.

●

Hij benadert potentiële klanten op een rustige en
beschouwende manier.

●

Hij zorgt ervoor dat hij alles bijtijds bij de hand heeft.

●

Hij gaat bij het benaderen van potentiële klanten zeer
gedisciplineerd te werk.

●

Hij houdt zijn product- en vakkennis goed bij.

●

Met zijn realistische kijk op zaken, bepaalt hij heldere en
haalbare doelstellingen.

Persoonlijke
aantekeningen

Voordat de verkoop begint, zou Kelvin:
●

Minder afhankelijk kunnen zijn van structuur en formele
processen.

●

Kunnen oefenen om complimenten uit te delen, ter
bevordering van een positief zelfbeeld van de klant.

●

Kunnen proberen om met humor het ijs te breken.

●

Ernaar kunnen streven om tijdens het opbouwen van de
relatie, sneller tot concrete commerciële resultaten te komen.

●

Minder tijd kunnen besteden aan voorbereidingen; begin nou
maar met de uitvoering!

●

In zijn netwerk van verkoopcontacten, ook persoonlijke
vrienden en kennissen kunnen opnemen.
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Behoeften identificeren
Het benoemen van de behoeften van de klant is gericht op het in kaart brengen van wat er
werkelijk speelt. Aan de hand van onderstaand advies en aandachtspunten kan Kelvin de
behoeften van de klant identificeren.

Kwaliteiten van Kelvin bij het identificeren van de
verkoopbehoeften:
●

Hij kan opvallende details onthouden en naar prioriteit
indelen bij het identificeren en waarderen van belangrijke
onderwerpen.

●

Hij kan zich goed verplaatsen in de klant, waardoor hij
vertrouwen en openheid in de hand werkt.

●

Hij ziet in dat het belangrijk is om specifieke processen te
volgen om de behoeften van de klant boven tafel te krijgen.

●

Bij het inwinnen van informatie, houdt hij vast aan de
gevestigde procedures waar hij vertrouwen in heeft.

●

Hij maakt gebruik van beproefde gesprekstechnieken en
vergroot zo zijn inzicht in de behoeften van klanten.

●

Hij houdt alle gegevens geordend, verzorgd, volledig en
schriftelijk bij.

Persoonlijke
aantekeningen

Bij het identificeren van de behoeften, zou Kelvin:
●

Processen inzichtelijker en minder ingewikkeld kunnen doen
overkomen.

●

Soms wat sneller ter zake kunnen komen.

●

Bereid kunnen zijn om actie te ondernemen zonder over alle
informatie te beschikken.

●

Kunnen proberen om klanten die extraverter zijn in hun
communicatie niet te veroordelen.

●

Zich meer bewust kunnen zijn van het grotere geheel.

●

Kunnen oefenen om hardop te denken en direct te reageren.
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Voorstel maken
Als de behoeften van de klant eenmaal in kaart zijn gebracht, vormt de fase van het voorstel de
brug tussen de behoeften van de klant en de huidige situatie. Hier volgt een aantal belangrijke
suggesties die Kelvin kunnen helpen om een krachtige en effectieve stijl te ontwikkelen voor het
maken van verkoopvoorstellen.

Kwaliteiten van Kelvin bij het maken van verkoopvoorstellen:
●

Hij komt met efficiënte suggesties om problemen op te
lossen.

●

Zijn praktische voorstellen zijn gebaseerd op feitelijke
overwegingen.

●

Hij gaat zowel realistisch als gematigd te werk bij het in kaart
brengen van klantvoorstellen.

●

Hij dient uiterst complete voorstellen in.

●

De manier waarop hij oplossingen aandraagt is
gestructureerd en systematisch.

●

Hij laat zien dat hij gecompliceerde onderwerpen goed
begrijpt en doet dit doorgaans door de belangrijkste details in
zijn analyses op te nemen.

Persoonlijke
aantekeningen

Bij het maken van verkoopvoorstellen zou Kelvin:
●

De klant kunnen (blijven) vragen om zijn of haar
commitment.

●

Waar nodig alle bescheidenheid overboord kunnen gooien
om geloofwaardigheid op te bouwen.

●

Zo nu en dan met oplossingen kunnen komen die
onconventioneel of vernieuwend zijn.

●

Weerstand kunnen bieden aan de verleiding om verstrikt te
raken in de details.

●

Alternatieve mogelijkheden in overweging kunnen nemen.

●

Zijn enthousiasme kunnen laten zien. Hierdoor blijft de
aandacht en belangstelling van de klant gevangen.
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Omgaan met weerstand
Als de relatie met de klant goed en effectief is opgebouwd, zou de koopweerstand in theorie laag
moeten zijn. Dit is echter niet altijd het geval. Dit onderdeel beschrijft een aantal strategieën die
Kelvin kan benutten om effectief met weerstand om te gaan.

Kwaliteiten van Kelvin bij het omgaan met koopweerstand:
●

Hij luistert vanaf het begin naar zijn klanten en de bezwaren
die ze hebben.

●

Hij hanteert een empathische stijl waarmee hij eventuele
onzekerheden bij de klant weet te beperken.

●

Hij let op non-verbale signalen waardoor hij zich een beeld
kan vormen van de hoofddoelstellingen.

●

Hij reikt oplossingen op een goed georganiseerde manier
aan.

●

Hij doet in zijn reactie op de klant een beroep op diens
rationele en emotionele beweegredenen.

●

Hij krijgt door het stellen van open vragen twijfels boven tafel.

Persoonlijke
aantekeningen

Bij het omgaan met koopweerstand zou Kelvin:
●

Niet automatisch kunnen terugvallen op eerdere ervaringen,
maar nieuwe manieren onderzoeken.

●

Er aan kunnen denken dat niet alle bezwaren een praktische
oplossing vereisen.

●

Hardop kunnen denken als een potentiële klant daarvoor
ontvankelijk is.

●

Met een glimlach en op luchtige toon een antwoord kunnen
geven.

●

Er vertrouwen in kunnen hebben dat hij het denkproces van
de klant kan sturen.

●

Kunnen proberen om niet op elke tegenwerping heel diep in
te gaan.
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Commitment winnen
Het afsluiten van de deal zou een natuurlijk verloop moeten zijn van het verkoopproces. Dit
proces moet niet eindigen in conflict! Als uw klant vertrouwen in u heeft, precies weet wat hij/zij
van u koopt en uw product ook nodig heeft, is dat het moment waarop u het commitment van die
klant kunt winnen. Hier volgen de kwaliteiten en ontwikkelpunten van Kelvin bij het over de
streep trekken van de klant.

Kwaliteiten van Kelvin bij het over de streep trekken van de klant:
●

In zijn streven naar perfectie weet hij de risico's tot een
minimum te beperken.

●

Hij kan de voordelen helder en beknopt op een rijtje zetten.

●

Hij rondt de zaak altijd af.

●

Hij past een gestructureerde aanpak toe.

●

Hij heeft een verstandige en zakelijke aanpak om de klant
binnen te halen.

●

Hij vat de belangrijkste onderdelen en de voordelen beknopt
en zorgvuldig samen.

Bij het over de streep trekken van de klant, zou Kelvin:
●

Zich meer bewust kunnen zijn van de neiging tot
"haarkloverij" die hij bij tijd en wijle heeft.

●

De klant kunnen ondersteunen bij het zetten van de puntjes
op de "i".

●

Gedurende het hele proces enthousiasme aan de dag
kunnen leggen.

●

Kunnen inzien dat klanten er vaak de voorkeur aan geven als
hij het initiatief neemt.

●

Zonder omwegen kunnen vragen om de opdracht.

●

Er niet op moeten staan om op het moment zelf aandacht te
schenken aan elk detail.

Persoonlijke
aantekeningen
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Relatiemanagement
Nu u een band hebt opgebouwd met uw klant, is het uw taak om die relatie voort te zetten en uw
klant van dienst te zijn. Dit gaat verder dan de oorspronkelijke verkoopovereenkomst. Hier volgt
een aantal ideeën die Kelvin kan gebruiken om zijn klanten te blijven ondersteunen en
informeren.

Kwaliteiten van Kelvin in relatiebeheer:
●

Hij onderhoudt contact met zijn klant lang nadat de eerste
deal is afgerond.

●

Hij zal zelden overdrijven bij het aanprijzen van zijn product
of dienst.

●

Hij zorgt ervoor dat de administratie nauwkeurig is afgerond.

●

Hij moedigt anderen aan om kritische feedback te geven ten
behoeve van zijn persoonlijke ontwikkeling.

●

Hij zal altijd zijn beloftes aan de klant nakomen.

●

Hij stelt een effectief controlesysteem in om het contact met
klanten te onderhouden.

Persoonlijke
aantekeningen

In zijn relatiebeheer zou Kelvin:
●

Kunnen overwegen om het iets minder nauw te nemen met
de regels om tegemoet te komen aan de behoeften van de
klant.

●

Bij elke gelegenheid om aanbevelingen kunnen vragen.

●

Er aan kunnen denken dat sommige dingen die perfect zijn
gedaan helemaal niet gedaan hadden hoeven worden.

●

Zich niet te veel op zijn gemak moeten voelen in een
ondersteunende rol.

●

Zijn klant kunnen uitnodigen voor een sociale activiteit die
zich daarvoor leent.

●

Het hele team kunnen betrekken bij het oplossen van
problemen.
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Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling
Goed beschouwd, is het leven een ontdekkingsreis naar persoonlijke verdieping en groei die
absoluut de moeite waard is.
Dit hoofdstuk gaat dieper in op een aantal belangrijke aspecten van persoonlijke ontwikkeling.
Met de suggesties uit dit hoofdstuk als leidraad, staan u spannende veranderingen en meer
succes te wachten.
Deze onderdelen zullen Kelvin helpen bij het bepalen van zijn levensdoel, zijn doelstellingen en
het zodanig indelen en invullen van zijn tijd en leven dat hij die doelen kan realiseren. Deze
onderdelen geven aan hoe hij zijn natuurlijke creativiteit kan aanboren en nog meer creatief
potentieel diep in zichzelf kan doen vrijkomen om zo elk obstakel te overwinnen.
Tot slot geeft dit hoofdstuk krachtige suggesties waarmee Kelvin zijn leerstijlen en voorkeuren
hierin kan leren doorgronden en versterken.
Als de ideeën uit dit onderdeel worden toegepast, kan dit waardevolle inzichten en
ondersteuning bieden in de levensreis van persoonlijke ontwikkeling.
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Doelbewust leven
Om het leven tot een succes te maken is het belangrijk om waardevolle doelstellingen en een
gevoel voor richting te hebben. Hier volgt een aantal zaken waarvan Kelvin zich bewust zou
moeten zijn bij het bepalen van zijn doelstellingen en richting.
Doelbewust Leven
Kelvin kan gemakkelijk herkennen wat op een bepaald moment wel of niet relevant is. Soms kan
hij, tot een ieders verrassing, zeer uitgesproken in opstand komen tegen vooroordelen, ook al is
dit in strijd met zijn gebruikelijke manier van doen. Hij streeft doorgaans slechts naar wat
realistisch en haalbaar is. Hij zou kunnen proberen om zo nu en dan de lat wat hoger te leggen.
Aangezien Kelvin een begripvol persoon is die probeert het iedereen naar de zin te maken, is het
van belang dat andermans doelstellingen hem niet tegen beter weten in worden opgedrongen.
Hij moet leren om vaker "nee" te zeggen tegen iets dat hem van zijn doelstellingen kan afleiden.
Hij zou kunnen onthouden dat het bepalen van doelstellingen een middel is om een doel te
bereiken, niet een doel op zich. Hij is toegewijd aan het nakomen van verplichtingen, doordat hij
op een geordende en kritische manier met feiten en details omgaat. Hij zal hulp zoeken bij
mensen die hij kent of vertrouwt, maar kan het moeilijk vinden mensen te benaderen die hij niet
kent.
Hoewel hij ondersteuning en aanmoediging lijkt te accepteren, kan hij desondanks hardnekkig
volharden in zijn eigen routine en aanpak. Kelvin geniet van het gevoel van prestatie en
voldoening dat hij krijgt als hij een taak tot een goed einde brengt. Kelvin stelt doorgaans een
helder actieplan op als hij nadenkt over de beste manier waarop hij zijn doelstellingen kan
bereiken. Werk dat geduld, toewijding en aanpassingsvermogen vereist past het beste bij hem.
Voorbereiding en weten waarom en hoe dingen gebeuren zijn belangrijk voor hem. Hij trekt
graag tijd uit voor een goede planning.
Persoonlijke aantekeningen
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Time-management en life-management
Benjamin Franklin heeft ooit gezegd: "Houdt u van het leven? Verspil uw tijd dan niet, want het
leven staat of valt met tijd." Dit onderdeel bevat diverse strategieën waarmee Kelvin zijn tijd en
leven effectiever zal kunnen indelen. Haal de strategieën eruit waar u het meest aan hebt, pas ze
elke dag toe en bereik zo een hoge mate van effectiviteit.

Bij het indelen van zijn tijd, zal Kelvin:

Suggestie ter ontwikkeling

Graag ten dienste van het algemeen welzijn
werken.

→

Probeer om niet te worden overspoeld door
te veel marginale activiteiten.

Soms te veel tijd besteden aan ietwat
onbeduidende details.

→

Kijk eens goed hoe de beschikbare tijd het
beste kan worden benut.

De neiging hebben om over zijn
mislukkingen uit het verleden na te denken
in plaats van belangrijke successen.

→

Houd in gedachten dat het "verleden" ook
"verleden tijd" is.

Doorgaans zeer nauwgezet met belangrijke
details omgaan.

→

Houd ook het grotere geheel evenals de
zienswijzen van anderen in het oog.

Een groot deel van zijn tijd besteden aan
het doorgronden van gecompliceerde
kwesties.

→

Delegeer een groter deel van de
gedetailleerde basiswerkzaamheden zodat
u meer tijd overhoudt voor andere zaken.

Routinematige taken goed aankunnen.

→

Wees bereid om meer gevarieerd werk aan
te pakken, waardoor u effectiever en
efficiënter zult worden.

Persoonlijke aantekeningen
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Persoonlijke creativiteit
Creativiteit wordt wel eens gedefinieerd als hetzelfde zien als iemand anders, maar er andere
gedachten bij hebben. Ieder mens is op een verschillende manier creatief. Dit onderdeel
definieert diverse creatieve eigenschappen van Kelvin en geeft aan hoe hij deze kan ontwikkelen
en benutten.

In zijn creativiteit, zal Kelvin:

Suggestie ter ontwikkeling

Gebruik maken van zijn zintuigen om
informatie te vergaren.

→

Denk soms eens conceptueel om nog meer
waarde toe te voegen.

Doorgaans een traditionele en
conventionele denkstijl hebben.

→

Stel u open voor nieuwe en onbeproefde
werkwijzen.

Rekening houden met andermans ideeën
en deze ondersteunen.

→

Anderen zouden ook profijt kunnen hebben
van uw eigen ideeën.

Een rustige, gestage aanpak het prettigst
vinden.

→

Probeer eens korte, intensieve
brainstormsessies met anderen uit.

Doorgaans zijn enthousiasme en opwinding
niet laten zien.

→

Maak anderen wat vaker deelgenoot van uw
gedachten.

Gebruik maken van beproefde strategieën
om op ideeën te komen.

→

Sta open voor originele benaderingen.

Persoonlijke aantekeningen
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Levenslang leerproces
Continu blijven leren speelt een uiterst belangrijke rol in persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit
onderdeel reikt diverse ideeën aan die Kelvin kan gebruiken om effectiever te leren. Breng met
deze opmerkingen en suggesties een leerstrategie in kaart en creëer zo een omgeving van
optimale persoonlijke groei.

De leerstijl waar Kelvin de voorkeur aan geeft wordt ondersteund als hij:
●

De mogelijkheid heeft om persoonlijk gecoacht te worden.

●

Leert en werkt in een niet-bedreigende en niet te snelle omgeving.

●

Het onderwerp in de praktijk kan ervaren.

●

Alle benodigde materiaal en informatie vooraf kan vergaren.

●

Dieper op de details en nuances in kan gaan.

●

De gelegenheid heeft om na te denken over en zich te verdiepen in een situatie voordat hij
tot actie overgaat.

Kelvin kan zijn grenzen bij zijn leerproces verleggen door:
●

Conclusies te vormen op basis van minder informatie dan waar hij zich misschien prettig bij
voelt.

●

Gemakkelijker ervoor uit te komen wanneer hij een bepaald concept niet helemaal begrijpt.

●

Af en toe voor zichzelf of voor anderen de bevindingen terug te brengen tot maximaal drie
hoofdpunten.

●

Boeken te lezen over mensen en hun gedrag.

●

Zijn kennis en vaardigheden toe te passen op nieuwe problemen waarmee hij nog geen
ervaring heeft.

●

Van tijd tot tijd uitdagingen te zoeken die hem ertoe dwingen buiten zijn 'comfortzone' te
treden.

Persoonlijke aantekeningen
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Leerstijlen
woensdag 3 december 2014

Gefocust denken

Objectieve analyse

Praktische actie

Systematische verwerking

Intuïtief experimenteren

Weloverwogen beschouwing

Interactief deelnemen

Flexibele betrokkenheid

Gefocust denken
Praktische actie
Intuïtief experimenteren
Interactief deelnemen
Flexibele betrokkenheid
Weloverwogen beschouwing
Systematische verwerking
Objectieve analyse
Onnatuurlijk

Natuurlijk

Voorkeur
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Bewuste wielpositie
53: Observerende Coördinator (Accommoderend)
Minder bewuste wielpositie
12: Ondersteunende Coördinator (Gefocust)

© The Insights Group Ltd, 1992-2015. All rights reserved. Bladzijde 37

Kelvin Derksen

Insights Discovery® Kleurendynamica
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