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Materialen

• setje terugkoppelkaartjes (20 kaartjes + stappenplan)
• DISC kaartjes “ALGEMEEN” (15x15)
• DISC kaartjes “AFSTEMMEN” (15x15)
• DISC borden “EIGENSCHAPPEN” (4xA2)
• DISC kaartjes “EIGENSCHAPPEN” (A5)
• DISC kaartjes “STIJLEN” (15x15)
• DISC borden “TEAMCULTUUR” (4xA2)
• DISC kaartjes “TEAMCULTUUR” (A5)
• DISC kaartjes “ENERGIE” (15x15)
• DISC kaartjes “LEIDERSCHAP” (15x15)
• DISC kaartjes “EMOTIONELE BANKREKENING” (15x15)
• DISC kaartjes “MATRIX” (15x15)
• DISC kaartjes “SALES” (15x15)
• DISC kaartjes “ GROEPSDYNAMICA” (A5)
• DISC “MANAGEMENTREVIEW” (ppt A4)
• DISC kaartjes “INTENTIE” (15x15)
• DISC Teamwiel doek (vlaggenstof 60x60)
• DISC Teamwiel doek (vlaggenstof 120x120)
• DISC Teamwiel doek (vlaggenstof 240x240)
• DISC Teamwiel poster op maat (ingelijst A2)

Rapporten
• DISC basisrapport (pdf A4)
• DISC basisrapport-beknopt (pdf A4)
• DISC salesrapport (pdf A4)
• DISC leiderschapsrapport (pdf A4)
• DRIJF•VEREN analyse (pdf A4)
(te bestellen via je eigen klantenportal)
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QuickScan DISC
herken het voorkeursgedrag van de ander

kies één van de twee
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EXTRAVERTHOOG TEMPO

INTROVERTRUSTIG TEMPO
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…afstemmen op een D

• direct, to the point, kort van stof

• ‘wat’-vragen stellen

• focus op resultaten

• belicht de voordelen/winst

• ben gericht op oplossingen

• concentreer je op de feiten/cijfers

• teveel woorden gebruiken

• jezelf herhalen

• té sociaal/amicaal gedrag

• uitspraken zonder onderbouwing

• generaliseren

• probleemgericht denken

…afstemmen op een I

• creëer een gezellige sfeer

• geef ruimte om te praten over

ideeën, emoties en mensen

• herinner om zaken af te ronden

• ondersteun om te concretiseren

• ben gericht op enthousiasme

• teveel zelf aan het woord zijn

• zeggen wat ze moeten doen

• onderbreking van hun verhaal

• teveel richten op details

• veel kaderen en voorschrijven

• lijstjes geven of laten invullen

…afstemmen op een S

• creëer een vriendelijke omgeving

• oprechte persoonlijke interesse

• geef antwoord op ‘hoe’-vragen

• biedt ruime tijd om aan te passen

• geef zekerheden en garanties

• minimaliseer risico’s

• opdringerigheid

• té assertief zijn

• confronteren op de persoon

• veeleisend zijn

• onder druk zetten

• enkel rationele benadering

…afstemmen op een C

• ben goed voorbereid

• zorg voor weinig verrassingen

• ben specifiek in uitleg of vraag

• benoem feiten en argumenten

• heb geduld en ben diplomatiek

• geef relevante informatie

• oppervlakkige antwoorden geven

• details niet uitleggen

• té sociale benadering

• ongestructureerde aanpak

• de les lezen

• dwingen tot besluitvorming
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set terugkoppelkaartjes
(20 kaartjes + stappenplan)

incl. handig opbergdoosje
18,95

DISC kaartje “AFSTEMMEN”
(per 10 stuks, 15x15 cm)

15,95

15,95

DISC kaartje “ALGEMEEN”
(per 10 stuks, 15x15 cm)

Alle prijzen zijn excl. 21% btw
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DISC-bord ”EIGENSCHAPPEN”
(per 4 stuks, van elke stijl 1 stuk)
(5mm “forex-plaat”
(A2-formaat)

149,95

Alle prijzen zijn excl. 21% btw

DISC•Stijlenkaart
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Tempo  
Rustig / Relaxed

Te hoge S  
Geen veranderingen

Te lage S  
Snel veranderen

Prioriteit  
Relatie

Zoekt naar  
Acceptatie

Tĳdsbeleving 
Heden

Angsten  
Instabiliteit / Onverwachtheid

Irritaties  
Ongevoeligheid / Ongeduld

Basisemotie 
Bezorgd

Onder stress 
Volgend / Besluiteloos

Besluitvorming 
Overleggen / Samen

Ideale omgeving Vriendelĳk / Pragmatisch

Stelt 
 

‘HOE’-vragen
Focus op  

Oprechtheid
Groeigebieden 

Ratio / Snelle reactie en besluit

Valkuil  
Alles in consensus

Sterkste punt 
Luisteren

Lichaamstaal 
Klein makend / Terughoudend

Tempo  
Rustig / Systematisch

Te hoge C  
Teveel data en info nodig

Te lage C  
Afkeer van feiten en details

Prioriteit  
TaakZoekt naar  

Nauwkeurigheid

Tĳdsbeleving 
Verleden

Angsten  
Persoonlĳke kritiek

Irritaties  
Desinteresse / Ongepastheid

Basisemotie 
BangOnder stress 

Koppig / Twistziek

Besluitvorming 
Weloverwogen 

Ideale omgeving Functioneel / Gestructureerd

Stelt 
 

‘WAAROM’-vragen

Focus op  
Logica en kwaliteit

Groeigebieden 
Flexibel / Sociaal / Loslaten

Valkuil  
Afstandelĳk

Sterkste punt 
Overzicht

Lichaamstaal 
Wegkĳkend / Op afstand

DISC-kaartje ”STIJLEN”
(per 10 stuks, 15x15 cm)

15,95

DISC•Stijle
nkaart
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Tempo 
 

Snel / Beslissend

Te hoge D  

Beslist voor iedereen

Te lage D  

Alles vooruit schuiven

Prioriteit  

Doel

Zoekt naar  

Productiviteit / C
ontrole

Tĳdsbeleving 
Nu

Angsten  

Misbruik / Controleverlies

Irrita
ties  

Besluiteloosheid

Basisemotie 
Boos

Onder stress 
Overheersend / Kritisch

Besluitvorming 
Doelgericht en snel

Ideale omgeving 
Prestatie / Gestructureerd

Stelt 
 

‘WAT’-vragen

Focus op  

Resultaten / Actie

Groeigebieden 
Geduld / Empathie / Luisteren

Valkuil 
 

Eenrichtingverkeer

Sterkste punt 
Leiding nemen

Lichaamstaal 
Krachtig / Aankĳkend

Tempo 
 

Snel / Spontaan

Te hoge I  

Verbaal overheersend

Te lage I  

Verbaal afwezig

Prioriteit  

Mensen

Zoekt naar  

Deelname / Bĳval

Tĳdsbeleving 
Toekomst

Angsten  

Verlies van sociale erkenning

Irrita
ties  

Routines / Complexiteit

Basisemotie 
Blĳ

Onder stress 
Oppervlakkig / Sarcastisch

Besluitvorming 
Intuitief en snel

Ideale omgeving 
Interactie / Druk / Persoonlĳk

Stelt 
 

‘WIE’-vragen

Focus op  

Positieve aandacht

Groeigebieden 
Concentratie / Details

Valkuil 
 

Teveel praten

Sterkste punt 
Overtuigen

Lichaamstaal 
Amicaal / Fysiek

DISC-kaartje ”EIGENSCHAPPEN”
(per 5 sets, van elke stijl 5 stuks)
(A5-formaat)

17,95

DISC-bord ”TEAMCULTUUR”
(per 4 stuks, van elke stijl 1 stuk)
(5mm “forex-plaat”
(A2-formaat)

DISC-kaartje ”TEAMCULTUUR”
(per 5 sets, van elke stijl 5 stuks)
(A5-formaat)

149,95

17,95
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DISC kaartje “ENERGIE”
(per 10 stuks, 15x15 cm)

15,95

DISC kaartje “LEIDERSCHAP”
(per 10 stuks, 15x15 cm)15,95

Alle prijzen zijn excl. 21% btw

DISC kaartje “EMOTIONELE BANKREKENING”
(per 10 stuks, 15x15 cm)15,95

© DISC•ACADEMY 2020



een manager heeft focus op de bodem

een leider heeft focus op de horizon
!

beheersen veranderen

DISC kaartje “MATRIX”
(per 10 stuks, 15x15 cm)

15,95

A1 – Aansluiten
• inzicht in DISC-stijlen

• contact maken
• effectief luisteren

A2 – Analyse
• begrijp de behoeften 

• vragen stellen
• betrokkenheid

A3 – Aanbod
• samen oplossing vinden

• combineren• helpen

A4 – Afsluiten
• focus op de ander

• vat samen• positief beïnvloeden

A5 – Aftersales
• borgen van tevredenheid

• relatie fris houden
• zelf enthousiast blijven

A5 
model

© DISC•ACADEMY 2020

DISC kaartje “SALES”
(per 10 stuks, 15x15 cm)15,95

Alle prijzen zijn excl. 21% btw

DISC kaartje “GROEPSDYNAMICA”
(per 10 stuks,  A5)17,95

M1

M2

M3

M4

“ikke en de rest kan stikke”

“ik versus jij”

“wij versus zij”

“wij én zij”

glazen plafond

teambewegingen binnen 

groepsdynamica

© DISC•ACADEMY 2020
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Alle prijzen zijn excl. 21% btw

Basisrapport DISC
(per stuk, pdf)
[aanschaf via eigen klantportal na certificering]

Salesrapport DISC
(per stuk, pdf)
[aanschaf via eigen klantportal na certificering]

Leiderschapsrapport DISC
(per stuk, pdf)
[aanschaf via eigen klantportal na certificering]

59,95

59,95

59,95

taakgericht

hoog tempo

bedachtzaam

details

proactief

kansen

introvert

ik-gericht

rationeel

mensgericht

rustig tempo

uitgesproken

hoofdlijnen

reactief

risico’s

extravert

samen

emotioneel

winnen

falen

erkenning & waardering

afwijzing

veiligheid

onzekerheid

perfectie

kritiek

drijfveer

grootste angst

grootste angst

grootste angst

grootste angst

drijfveer

drijfveer

drijfveer

-8 +80

-8 0 +8

10%

20%

Directe factuurkorting bij aanschaf van 

méér dan 50 rapporten binnen 1 maand

Directe factuurkorting bij aanschaf van 

méér dan 100 rapporten binnen 1 maand

DISC “management review”
(rapport-samenvatting in één oogopslag)
(extra toe te voegen als addendum aan een DISC-rapport)
(eenmalige digitale template)

19,95

© DISC•ACADEMY 2020

DISC-rapport

Drijfveren-rapport

Drijfverenrapport
(per stuk, pdf)
[aanschaf via eigen klantportal na certificering]

59,95



Alle prijzen zijn excl. 21% btw

DISC kaartje “INTENTIE”
(per 10 stuks, 15x15 cm)

15,95

© DISC•ACADEMY 2020
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EFFECT

INTENTIE

NOTE-TO-SELFconstructieve communicatie is alleen 

mogelijk bij focus op de intentie en niet

op het effect

#

vriendelijk

enthousiast

open

overtuigend

inspirerend

verzorgend

bemoedigend

meevoelend

geduldig

ontspannen
nauwkeurig

voorzichtig

leergierig

doelbewust

formeel

wilskrachtig

doelgericht

concurrerend

duidelijk

direct

impulsief

theatraal

indiscreet

overhaast

chaotisch

lethargisch

taai

moeizaam

wantrouwend

koppig

twistziek

gereserveerd

afstandelijk

muggenzifter

besluiteloos

agressief

dominerend

intolerant

arrogant

dwingend

…op een goede dag

…met complementaire blik

…de intentie

…op een slechte dag

…met conflicterende blik

…het effect
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Doek TEAMWIEL
(per stuk, 60x60 cm)
(vlaggenstof)

59,95

Doek TEAMWIEL
(per stuk, 120x120 cm)
(vlaggenstof)

Doek TEAMWIEL
(per stuk, 240x240 cm)
(vlaggenstof)

89,95

119,95

Poster TEAMWIEL
(per stuk)

(A2-formaat, in kliklijst)
(op maat gemaakt, tot max. 20p.)

79,95

NAAM BASIS•STIJL STRESS•STIJL

1 Paul Schuren SIC (54) S (51)

2 Pedro Cazantes SCI (55) CS (63)

3 Julia van Staa ISD (44) I (32)

4 Chantalle Omloo C (72) SCI (64)

5 Chris ter Braeck C (73) CIS (76)

6 Jan Jorissen DCI (85) DI (22)

7 Annet Krismans D (13) DCI (14)

Team “HR & Services”  Hotel DISC 
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12
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BASIS•STIJL STRESS•STIJL

DISC•ACADEMY

powered by Julius®
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Drijfver
en 

© DISC•ACADEMY

Esthetische drijfveer

vorm - schoonheid - balans - symmetrie 

Zakelijke drijfveer

geld - praktische resultaten - rendement

Individualistische drijfveer

onafhankelijkheid - uniciteit - creatief

Politieke drijfveer

controle - macht - invloed - competitie

Sociale drijfveer

altruisme - service - anderen helpen

Ideele drijfveer

structuur - principes - routine

Intellectuele drijfveer

kennis - begrijpen - leren

..

..

ICE•BERG

gedrag
DISC

drijfveren

denken | ratioopvattingen, normen en kennis
• intellectueel• ideëel

• politiek• zakelijk

voelen | emotiewaarden en eigenschappen
• esthetisch• individualistisch• sociaal

MATRIX DISC & DRIJFVEREN  
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HOOG

We zetten hier een hoge drijfveer tegenover 

dominant voorkeursgedrag vanuit DISC

Versterkend
werkt sterk verhogend op elkaar

Conflicterend
werkt remmend op elkaar

Neutraal

heeft weinig invloed op elkaarV

C

N
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☞
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MATRIX DISC & DRIJFVEREN  

D I S CEST V C C NZAK C N V NIND
C C V NPOL C C V NSOC V C C NIDE

V V C CINT
V V C C

LAAG

We zetten hier een lage drijfveer tegenover 

dominant voorkeursgedrag vanuit DISCVersterkend
werkt sterk verhogend op elkaarConflicterend werkt remmend op elkaar

Neutraal
heeft weinig invloed op elkaar

V

C

N
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BEÏNVLOEDINGS•MATRIX    HOOG-HOOG

HOOG

HOOG

HOOG
LAAG

We zetten hier de twee hoogste drijfveren tegenover elkaar en 

bekijken in hoeverre ze elkaar beïnvloeden.
Versterkend

werkt sterk verhogend op elkaar

Conflicterend
werkt remmend op elkaar

Neutraal

heeft weinig invloed op elkaar

V

C

N
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BEÏNVLOEDINGS•MATRIX    HOOG-LAAG

EST ZAK IND POL SOC IDE INT
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LAAG
We zetten hier één van de twee hoogste drijfveren tegenover de 

laagste drijfveer en bekijken in hoeverre ze elkaar beïnvloeden.

Versterkend
werkt sterk verhogend op elkaar

Conflicterend
werkt remmend op elkaar

Neutraal
heeft weinig invloed op elkaar

V

C

N
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Bord Drijfveren
5mm forex-plaat A2

49,95

Drijfveren kaartjes
Matrix DISC & Drijfveren A59,95

Drijfveren kaartjes
Beinvloeding Drijfveren A5

9,95
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• alle vernoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW

• bestelde materialen kunnen gratis worden afgehaald op onze 
locatie in Pey (Echt)

• bestelde materialen kunnen ook opgestuurd worden met 
PostNL, hier worden dan bijbehorende verzendkosten voor 
gefactureerd

• als er behoefte is aan een product of materiaal dat niet in deze 
prijslijst staat, dan is het best denkbaar dat dit wel op maat 
gemaakt en geleverd kan worden. Stuur hiervoor een mail aan: 
hallo@disc-academy.nu 



[     ]Dorpstraat 60
6102 TX  Pey (Echt)

hallo@disc-academy.nu

www.disc-academy.nu


