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Zet mensen in hun kracht! 
Mensen worden effectiever naarmate zij zichzelf beter leren kennen. Met de DISC 

methode krijgen mensen diepgaand inzicht in hun eigen gedragsstijl, zodat zij zichzelf 

kunnen versterken en hun effectiviteit kunnen vergroten. DISC geeft ook inzicht in het 

gedrag van anderen. Dat is waardevol, omdat men leert anderen te benaderen zoals zij 

zelf benaderd willen worden. Dit bevordert de onderlinge verhouding en communicatie. 

disc methode > www.vitaconluteijn.nl
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disc methode
Wilt u meer weten? Bel ons : 0316 740 115



u Inzicht in kwaliteiten en 
valkuilen

u DISC geeft handvatten 
voor effectievere communi-
catie met anderen

u Breng via DISC mogelijke 
risico’s op verzuim in kaart

u Inzicht in drijfveren 

u Drijfveren vormen de 
basis voor talent

u Snel inzicht in uw (potenti-
ele) medewerker

DISC houdt je als ‘t ware een speigel voor. Een beproefde methode waarmee een persoon meer inzicht krijgt in het 
eigen gedrag en dat van anderen. 

DISC basis
Uit onderzoek blijkt dat mensen effectiever worden in wat zij doen, naarmate zij zichzelf beter leren kennen.  
De bekende DISC kleurenmethode brengt in kaart hoe een persoon omgaat met:

•  problemen en uitdagingen
•  het overtuigen van andere personen
•  veranderingen en tempowisselingen
•  regels en procedures

Het geeft een objectief beeld van zowel het natuurlijke gedrag van een individu als van het gedrag dat hij of zij 
als reactie op de omgeving vertoont. De kracht van de DISC zit hem in de eenvoud, zonder af te doen aan de 
complexiteit van mensen.

DISC uitgebreid (inclusief drijfveren)
De combinatie van DISC met Drijfveren geeft inzicht in de persoonlijke gedragsstijl én informatie over wat een 
persoon daadwerkelijk beweegt en aanzet tot actie. Oftewel antwoord op de vraag: wat is het waarom achter 
onze handelswijze? In het algemeen geldt dat hoe meer drijfveren en behoeften van een persoon bevredigd wor-
den in een bepaalde functie, hoe gelukkiger hij of zij zal zijn. Met een grotere betrokkenheid bij het werk als gevolg.

Op basis van een online vragenlijst ontvangt de kandidaat een uitgebreide rapportage. Deze wordt door een gecer-
tificeerde DISC-psycholoog persoonlijk met de kandidaat besproken.

Toepassingsgebieden van DISC
De DISC methode kan zeer succesvol worden toegepast als basis voor de volgende trajecten:

•  bij werving & selectie
•  bij persoonlijke ontwikkeling
•  bij teamontwikkeling

Afspraak maken?

Doetinchem | Zevenaar

T. 0316 740 115

info@vitaconluteijn.nl

www.vitaconluteijn.nl

✓ inzicht in gedrag en drijfveren✓ online assessment ✓ praktisch toepasbaar

Teamontwikkeling
DISC is bij uitstek de manier om te werken aan de onderlin-
ge samenwerking en communicatie binnen een team. DISC 
biedt inzicht in de sterktes en valkuilen van het team en 
vertelt u hoe ieder naar zijn kracht kan worden ingezet. 

De inhoud van de DISC teamtraining stemmen we af op uw 
specifieke vraag. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw 
organisatie? Neem dan contact met ons op.


