
DISC persoonlijkheidsscan
Wilt u meer inzicht in uw persoonlijkheid en die van uw 
werknemers? Dan helpen wij u graag verder met de DISC 
persoonlijkheidsscan van Alfa. Die scan is er niet alleen voor 
u als ondernemer, maar ook voor uw (leidinggevende) werk-
nemers. Met deze scan brengen we uw voorkeursstijlen in 
gedrags- en communicatiepatronen in beeld. Hierdoor helpen 
we u meer bewust te worden van situaties en gesprekken die 
voor de aansturing van uw bedrijf essentieel zijn, maar die u liever 
vermijdt. We laten u ook zien hoe u gesprekken met mensen die 
een andere gedrags- of communicatiestijl hanteren, beter kunt 
aanpakken. Een persoonlijkheidsscan is ook aan te raden als u ziet 
dat een werknemer niet tot bloei komt en overweegt of deze niet 
beter op een andere afdeling aan de slag kan. Kortom: met DISC 
brengt Alfa u dichterbij een optimale aansturing van uw bedrijf!
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• Stelt wat-vragen
• Doelgericht
• Zelfbewust
• Kort van stof
• Bepalend
• Ongeduldig
• Wil controle

• Stelt wie-vragen
• Emotioneel
• Levendig
• Praatgraag
• Optimistisch
• Wispelturig
• Wil enthousiasme

• Rustig
• Geduldig
• Vriendelijk
• Coöperatief
• Gevoelig
• Wil contact
• Stelt hoe-vragen

• Afstandelijk
• Voorzichtig
• Zorgvuldig
• Gedisciplineerd
• Emotieloos
• Wil redenen
• Stelt waarom-vragen
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Alfa Accountants en Adviseurs
Agro Business Park 85
6708 PV Wageningen
088 2531000

Zó dichtbij is Alfa!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met ons kantoor in Wageningen: 

Wat is DISC?
DISC is een persoonlijkheidsscan die inzicht geeft in de 
gedrags- en communicatiepatronen. De scan is op een 
dusdanige manier ontworpen dat hij gemakkelijk te 
gebruiken en te interpreteren is voor de eindgebruiker. 
DISC is een gedragsgericht instrument die voorkeuren 
voor gedrag en communicatie in kaart brengt. Dit houdt 
dus in dat DISC een leidraad is tijdens de dagelijkse werk-
zaamheden en zeker geen scan om mensen te labellen.

DISC maakt veel duidelijk 
Dankzij DISC wordt een aantal zaken voor u verduidelijkt 
waardoor leidinggeven op de juiste manier gemakkelijker 
wordt. Zo krijgt u als ondernemer inzicht hoe uw 
werknemers het beste gemotiveerd worden en welke 
omgeving hun voorkeur heeft. Ook wordt duidelijk wat 
de persoonlijke doelen zijn, hoe er wordt gecommuni-
ceerd met anderen en hoe mensen graag behandeld 
wensen te worden. Aan de hand van deze leidraad kunt 
u dus nog beter ondernemen!

Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van DISC zit hem in het 
herkennen van gedragsstijlen. Door deze gedragsstijlen 
te herkennen, kan de communicatie en manier van 
leidinggeven flink verbeterd worden. Het is namelijk zo 
dat wanneer een persoon aansluit op uw gedrags- en 
communicatievoorkeuren, u als vanzelf gewilliger luistert 
en positiever zult reageren. Dit komt omdat mensen 
makkelijker reageren naar mensen die ze aardig vinden 
en begrijpen.

Vier stijlbeschrijvingen
De DISC persoonlijkheidsscan maakt gebruik van vier 
verschillende soorten stijlbeschrijvingen. Zoals in de 
afbeelding op de voorzijde van deze leaflet te zien is,  
zijn er voor elke stijl een paar karakteristieken die 
kenmerkend zijn voor de betreffende stijl. 

Disclaimer
Hoewel tijdens het samenstellen van deze leaflet de uiterste zorgvuldigheid is betracht,  
stelt Alfa Accountants en Adviseurs zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden 
of onvolledigheden. Overnemen en vermenigvuldigen van de inhoud van deze leaflet 
is toegestaan met bronvermelding.

Alfa Accountants en Adviseurs is een adviesorganisatie voor
het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector met 28
vestigingen door heel Nederland. U zit bij Alfa aan tafel met 
ervaren adviseurs en accountants die de praktijk goed kennen. 
Bij Alfa kunt u terecht met al uw vragen over accountancy, 
belastingen, salaris en personeel, subsidies, bedrijfsadvisering 
en financiële dienstverlening. Iedere Alfa-medewerker beschikt 
over deskundigheid, kennis en inzicht voor advies op maat.

Voor elke stijl wordt duidelijk wat er nodig is om iemand 
op zijn gemak te stellen. Waar de één zich al snel 
gecontroleerd voelt, heeft de ander veel behoefte aan 
het ontvangen van kaders en duidelijkheid. Verder wordt 
er ingegaan op de teamrollen, valkuilen, persoonlijke 
groeigebieden en leiderschapsstijlen. DISC stelt u in staat 
uw gedrag aan te passen aan de voorkeuren van uw 
gesprekspartner. Zo kunt u uw werknemers beter 
aansturen en motiveren.

DISC, iets voor u?
Hebt u een positieve indruk gekregen van onze persoon-
lijkheidsscan? En ziet u goed de toegevoegde waarde die 
DISC u kan bieden? Neem dan contact op met ons! Op 
iedere vestiging van Alfa staat er iemand voor u klaar die 
u verder kan helpen!


