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INSIGHTS 
DISCOVERY –
EEN OVERZICHT



VURIG ROOD

Voorzichtig
Nauwkurig
Analytisch

Gedetailleerd
Objectief

Wilskrachtig
Prestatiegericht
Veeleisend
Vastberaden
Doelbewust

Je bent daadkrachtig, besluitvaardig en actiegericht. 
De focus ligt op het resultaat en je weet precies op 
welke manier je dat gaat bereiken. Uitdagingen 
aangaan is makkelijk en obstakels zijn geen probleem. 

Je bent recht door zee, zelfverzekerd en je gaat een 
confrontatie niet uit de weg. Met je sterke karakter, je 
vasthoudendheid en gedrevenheid ga je recht op je 
doel af. Een echte aanpakker dus. Je bent assertief, 
maar door je directe manier van communiceren kan je 
omgeving dat als bot en arrogant interpreteren. Met 
wat meer geduld, betrokkenheid en bescheidenheid 
verbeter je je effectiviteit.



VURIG ROOD

Voorzichtig

Analytisch
Gedetailleerd

Objectief

Kenmerken van Vurig Rood

ü Je drijfveren zijn het aanbrengen van orde en het aangaan van concurrentie, met als doel controle, 
onafhankelijkheid en verandering. Je houding van ‘dat doen we wel even’, je verbeeldingskracht en 
doortastendheid zijn van grote waarde voor je organisatie.

ü Je beoordeelt anderen op hun vermogen om de klus te klaren en je beïnvloedt ze met je sterke karakter, je 
vasthoudendheid en gedrevenheid.

ü Af en toe schiet je door in je ongeduld, individualisme en macht. Onder druk word je strijdlustig, overdreven 
logisch, erg fel en opstandig.

ü Je bent bang om de controle te verliezen en om te luchtig op anderen over te komen.
ü Door meer geduld, betrokkenheid en bescheidenheid te tonen word je effectiever. Accepteer ook dat je net 

zoveel foute inschattingen maakt als de andere kleurentypen (al denk je misschien zelf van niet).



STRALEND GEEL

Voorzichtig
Nauwkurig
Analytisch

Gedetailleerd
Objectief

Jij kan makkelijk relaties aangaan en onderhouden. Je 
straalt veel energie uit, je bent gezellig en je komt 
positief en bemoedigend over. Jij bent altijd overal 
voor in! 

Je bent positief en energiek en je vindt het belangrijk 
om anderen te accepteren en verbinding met ze te 
maken. Dat doe je vooral met je verbale 
vaardigheden: je bent een goede prater en je neemt 
mensen op een vriendelijke en expressieve manier 
mee in je enthousiasme. Beslissingen neem je vaak op 
gevoel. Door je emoties iets beter onder controle te 
houden, verbeter je je effectiviteit. 

Dynamisch
Enthousiast
Overtuigend
Expressief
Optimistisch



STRALEND GEEL

Voorzichtig

Analytisch
Gedetailleerd

Objectief

Kenmerken van Stralend Geel

ü Je doelen zijn populariteit en goedkeuring. Dat verklaart je grootste angsten: verlies van eigenwaarde en 
sociale acceptatie.

ü Je bent zelf een goede prater en je beoordeelt anderen ook op hun spreekvaardigheid. Onder druk word je 
een spraakwaterval, die wat chaotisch kan overkomen.

ü Je weet prima hoe je de spanning uit een situatie kunt halen, mede door je empathische vermogen. Je 
waardeert empathie ook bij anderen.

ü Je beïnvloedt anderen met loftuitingen en gunsten, maar soms maak je iets te veel gebruik van je optimisme 
en vleierij.

ü Objectiviteit en het onder controle houden van je emoties vergroten je effectiviteit.



ZACHT GROEN

Voorzichtig
Nauwkurig
Analytisch

Gedetailleerd
Objectief

Je bent empathisch en sterk verbonden met 
menselijke waarden. Je luistert aandachtig en werkt 
toe naar harmonie en consensus. Jij komt attent, 
gevoelig en faciliterend over. 

Je bent een rustige rots in de branding. Mensen 
weten wat ze aan je hebben en waarderen je vanwege 
je vriendelijkheid, je luisterende oor en je 
bescheidenheid. Je houdt niet van risico’s, wanorde 
en verandering; daarom stel je het nemen van 
beslissingen soms uit. Je observeert en reflecteert en 
je bent sensitief voor de gevoelens van anderen. Dat 
maakt dat je jezelf soms te veel wegcijfert.

Zorgzaam
Relatiegericht
Harmonieus
Ontspannen
Geduldig



Voorzichtig

Analytisch
Gedetailleerd

Objectief

Kenmerken van Zacht Groen

ü Je voelt je het fijnst in een gecontroleerde en ordelijke omgeving, waarin zo min mogelijk verandert. 
Adrenaline is aan jou niet besteed: je neemt zo weinig mogelijk risico’s en je verzet je passief tegen 
verandering.

ü Je beoordeelt anderen op hun vermogen om vriendschap en relaties aan te gaan. Met je consistentie en 
voorkomendheid beïnvloed je anderen. Je neiging tot inschikkelijkheid maakt dat je jezelf soms vergeet.

ü Door je gelijkmatige tempo, je loyaliteit en je voorspelbaarheid ben je een betrouwbare factor binnen je 
organisatie.

ü Sta je onder druk, dan word je bezorgd en onzeker.
ü Je effectiviteit verbetert door vaker ideeën uit te wisselen en je zelfvertrouwen te vergroten door positieve 

feedback en bevestiging.

ZACHT GROEN



HELDER BLAUW

Voorzichtig
Nauwkurig
Analytisch

Gedetailleerd
Objectief

Je bent observerend, weegt zaken goed af en komt tot 
goede oplossingen door een inschatting te maken van 
alle mogelijke scenario’s. Je komt pas tot een mening / 
standpunt wanneer alle informatie beschikbaar is. 

Je doet het goed of je doet het niet: kwaliteit en 
juistheid zijn je uitgangspunten. En áls je het doet, 
dan wil je het ook begrijpen. Je toetst, test en 
analyseert om ervoor te zorgen dat het allemaal klopt 
en je doet er alles aan om te voorkomen dat je 
belachelijk wordt gemaakt. Dat maakt je 
consciëntieus, betrouwbaar en zorgvuldig, maar ook 
perfectionistisch en kritisch. Wat meer flexibiliteit en 
enthousiasme zorgen ervoor dat je nóg effectiever 
wordt.

Voorzichtig
Nauwkeurig
Analytisch

Gedetailleerd
Objectief



Voorzichtig

Analytisch
Gedetailleerd

Objectief

Kenmerken van Helder Blauw

ü Je verstand is je vriend: je bent objectief, maakt weloverwogen beslissingen en je baseert je op feiten. Dat 
zorgt ervoor dat alles wat je doet juist, voorspelbaar en begrijpelijk is.

ü Ook anderen beoordeel je op hun mentale functioneren. Je beïnvloedt hen met logische argumenten en 
feitelijke gegevens.

ü Je organisatie waardeert je vanwege je analytische vermogen en je behoefte om te testen en toetsen. In 
tijden van stress schiet je daarin door. Dat uit zich in bezorgdheid en vastlopen.

ü Door het juiste te doen, voorkom je dat je belachelijk wordt gemaakt of dat anderen je niet serieus nemen.
ü Als je wat minder afstandelijk en wat meer flexibiliteit en enthousiasme toont, dan vergroot je je effectiviteit.

HELDER BLAUW


