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Q&A’s: 
 
Waar staat DISC voor? 
DISC is een afkorting voor de termen: 
Dominant 
Interactief 
Stabiel 
Consciëntieus 
 
Wat doet DISC? 
DISC is een gedragsanalyse om een compleet beeld te scheppen van uw zelfconcept, uw 
ideaalbeeld, uw ideale werkomgeving en uw gedrag. U krijgt duidelijkheid over uw bewuste 
gedrag, als over uw onbewuste gedrag. 
 
Waarvoor wordt DISC gebruikt? 
DISC kan op eigenlijk alle denkbare punten worden ingezet, waarbij het van belang is inzicht 
te verkrijgen in gedragstijlen. De analyse biedt u een schat aan informatie, waarmee gedrag 
van u zelf en van anderen inzichtelijk wordt en kan worden bijgestuurd. Tevens biedt het 
inzicht om de onderlinge communicatie te verbeteren. Het biedt inzichten om u zelf en uw 
interacties effectiever te maken. 
 
Wat verstaan we onder een ‘Persoonlijke Stijl’? 
Uw Persoonlijke Stijl beschrijft uw specifieke manier van doen. Uw Persoonlijke Stijl bepaalt 
in grote mate hoe u handelt en reageert in bepaalde situaties.  
 
Wat is het verschil tussen bewust gedrag (gewenst gedrag) en onbewust gedrag 
(kerngedrag)? 
Is er een bepaalde mate van stress en zijn de omstandigheden minder gunstig, dan vertonen 
we gedrag conform ons kernpatroon. Dit gaat als vanzelf omdat we onder een bepaalde 
mate van druk terugkeren naar onze natuurlijke gedragsstijl. Zijn de omstandigheden gunstig 
en voelen we ons op ons gemak, dan stemmen we ons gedrag af op wat in onze ogen van 
ons wordt verwacht. Wij interpreteren onze omgeving, de situatie en handelen op een wijze 
die in onze ogen passend is.  
 
Wat is ‘situationeel gedrag’? 
Situationeel gedrag betreft gedrag dat bepaald wordt door de invloed van de situatie waarin 
de persoon zich bevindt. Het betekent dus dat de persoon zijn gedrag afstemt op de situatie 
waarin hij zich bevindt. 
 
Wat wordt er verstaan onder ‘extravert’? 
Iemand is ‘extravert’ wanneer deze persoon gericht is op de ‘buitenwereld’. Voor een 
extravert persoon is de buitenwereld de maatstaf voor wat hij ervaart, besluit en doet. De 
energie is naar buiten gericht, op mensen, activiteiten en dingen. Extraverte mensen krijgen, 
door hun oriëntatie op de buitenwereld, energie uit interactie met anderen. 
 
Wat wordt er verstaan onder ‘introvert’? 
Een introvert persoon ervaart de wereld door het filter van zijn innerlijke beleving en stemt 
hier vervolgens zijn handelen op af. De energie is naar binnen gericht, op de eigen 
gedachten en gevoelens. Introverte mensen halen energie uit zichzelf door zich te richten op 
de innerlijke beleving en overweging. 
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Wat verstaan we onder ‘waarden’? 
Hoe wij kijken, oordelen en onze omgeving interpreteren heeft te maken met onze 
onderliggende waarden en overtuigingen. Die filteren ons beeld en ons oordeel.  
 
Wat verstaan we onder ‘interesses’?  
Onze interesses bestaan voornamelijk uit onze attitudes of voorkeuren en taken waarvan we 
een afkeer hebben. Deze houdingen vormen ons leven met betrekking tot situaties, keuzes, 
beslissingen en acties die we zoeken en maken. 
 
Wat is het onderscheid tussen gedragsstijl, waarden en interesses? 
Bij de gedragsstijl gaat het om hoe je de dingen doet, je gedrag. Het verschaft ons inzicht in 
onze onbewuste drijfveren. 
Bij de waarden gaat het om waarom je de dingen doet. Wat vind je goed of fout, wat is 
belangrijk of minder belangrijk? Het vertelt ons wat we vinden dat we zouden moeten doen. 
Het betreffen hier bewuste drijfveren. 
Bij de interesses gaat het om wat je het liefst doet, waarin je het liefst je energie in steekt. 
 
Hoe wordt de betrouwbaarheid van de DISC-methode gewaarborgd? 
Elke 18 maanden wordt de methode onderworpen aan een strikte wereldwijd erkende audit. 
Indien nodig worden variabelen aangepast op de uitkomst van deze audit. De methode die 
wij gebruiken is de meest gevalideerde methode ter wereld, wat de betrouwbaarheid sterk 
onderschrijft. 
 
Wat verstaan we onder ‘value chain management’? 
Value chain management brengt de strategisch relevante bezigheden van de organisatie met 
elkaar in verband. Het aan de wensen van afnemers tegemoet komen, door middel van op 
de meest efficiënte manier gebruik te maken van de beschikbare mogelijkheden zoals 
distributiecapaciteit, inventaris en mankracht. In theorie zoeken we een manier om vraag aan 
aanbod te koppelen met minimale inventaris.  
 
 
 


