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Test je communicatiestijl 
 
Kies in elk paar zinnen het voorbeeld dat het best bij jou past.  
Maak uw keuze zo spontaan mogelijk.  
 
BELANGRIJK : er zijn geen foute antwoorden ! 
   

1  Ik hou van actie ! 

2  Ik pak problemen steeds methodisch aan  

   

3  Het is efficiënter om in team te werken dan individueel  

4  Ik hou van vernieuwing  

   

5  Ik ben meer geïnteresseerd in de toekomst dan in het verleden  

6  Ik werk graag samen met andere mensen  

   

7  Ik doe graag mee aan goed georganiseerde groepsvergaderingen  

8  Ik hecht zeer veel belang aan deadlines 

   

9  Ik stel niet uit tot morgen wat ik vandaag kan doen  

10  Nieuwe ideeën moeten eerst grondig getest worden alvorens ze toe te passen 

   

11  Ik houd van de uitdaging van werken met andere collega’s  

12  Ik ben steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden  

   

13  Ik probeer zoveel mogelijk mijn objectieven te behalen  

14  Als ik aan iets begin, werk ik het ook af  

   

15  Ik probeer zoveel mogelijk de emoties van anderen te begrijpen  

16  Wanneer ik het met iets niet eens ben, laat ik dat duidelijk weten  

   

17  Ik vind het fijn als mijn werk geapprecieerd wordt  

18  Ik vind de « stap-voor-stap »-methode  zeer efficiënt 

   

19  Ik denk dat ik de mensen rondom mij goed kan inschatten  

20  Ik hou ervan om creatieve oplossingen te verzinnen voor problemen  

   

21  Ik maak constant inschattingen en extrapolaties  

22  Ik ben gevoelig aan de behoeften van anderen  

   

23  Planning is de sleutel tot succes  

24  Ik word ongeduldig als overleg te lang duurt  

  

25  Ik kan kalm blijven onder druk  

26  Ik hecht zeer veel belang aan ervaring  

   

27  Ik houd van mensen 

28  Men zegt dat ik vlug van begrip ben  
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29  Samenwerking is voor mij zeer belangrijk  

30  Ik doe beroep op mijn logica om verschillende opties te evalueren  

   

31  Ik houd ervan om meerdere taken tegelijkertijd te leiden  

32  Ik stel me voortdurend vragen 

   

33  Ik leer door te doen  

34  Ik denk dat ik meester kan blijven van mijn emoties  

   

35  Ik kan meestal de reacties op bepaalde beslissingen voorspellen  

36  Ik houd niet van wachttijden / vertragingen  

   

37  Actie moet steeds worden voorafgegaan door analyse  

38  Ik kan de sfeer in een groep zeer gemakkelijk aanvoelen  

   

39  Ik heb de neiging om een taak te beginnen en niet volledig af te werken  

40  Ik denk dat ik geschikt ben om beslissingen te nemen 

   

41  Ik zoek steeds naar uitdagende taken  

42  Ik hecht veel belang aan observaties en gegevens  

   

43  Ik kan mijn emoties zeer gemakkelijk uitdrukken  

44  Ik hou ervan om nieuwe projekten vorm te geven 

   

45  Ik lees zeer graag 

46  Ik beschouw mezelf als een goed bemiddelaar in conflicten  

   

47  Ik vind het leuk om me op 1 probleem per keer te concentreren  

48  Ik behaal graag resultaat 

   

49  Ik ben blij als ik andere mensen beter kan leren kennen  

50  Ik houd van de waarheid  

   

51  De feiten spreken steeds voor zich 

52  Ik gebruik zoveel mogelijk mijn verbeelding  

   

53  Werken van lange adem maken me ongeduldig  

54  Mijn gedachten staan nooit stil 

 

55  Grote beslissingen moeten voorzichtig genomen worden  

56  Ik geloof rotsvast dat teamwork cruciaal is om werk gedaan te krijgen  

   

57  Meestal neem ik beslissingen zonder lang na te denken  

58  Emoties veroorzaken steeds problemen 

   

59  Ik word graag geapprecieerd door mijn collega’s  

60  Ik zie onmiddellijk de logische patronen  
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61  Ik toets nieuwe ideeën bij andere mensen af  

62  Ik geloof sterk in gestructureerde werkmethodes  

   

63  Ik hou ervan als dingen gedaan worden  

64  Goede relaties zijn noodzakelijk  

   

65  Ik ben impulsief 

66  Ik aanvaard dat niet iedereen hetzelfde is  

   

67  Communicatie is een doel op zich 

68  Ik houd van intellectuele uitdagingen  

   

69  Ik organiseer graag 

70  Ik spring vaak van de ene taak naar de andere  

   

71  Praten en werken met mensen is inspirerend  

72  Het is belangrijk om jezelf te bevestigen 

   

73  Ik speel graag met ideeën  

74  Ik verspil niet graag tijd 

   

75  Ik doe graag wat ik goed kan  

76  Ik leer uit mijn contacten met anderen  

   

77  Ik vind abstracte ideeën interessant en leuk  

78  Ik heb genoeg geduld om me bezig te houden met de details 

   

79  Ik houd van korte gesprekken die recht op hun doel afgaan  

80  Ik heb zelfvertrouwen 
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B. Analyse van de resultaten 
Omcirkel in onderstaande tabel de cijfers die u in bovenstaande lijst hebt aangeduid en tel ze op. 
Ter controle : het totaal voor de 4 stijlen moet gelijk zijn aan 40.  
   

 STIJL 1 STIJL 2 STIJL 3 STIJL 4 
 

 1 2 3 4 
 

 8 7 6 5 
 

 9 10 11 12 
 

 13 14 15 16 
 

 17 18 19 20 
 

 24 23 22 21 
 

 26 25 27 28 
 

 31 30 29 32 
 

 33 34 35 36 
 

 40 37 38 39 
 

 41 42 43 44 
 

 48 47 46 45 
 

 50 51 49 52 
 

 53 55 56 54 
 

 57 58 59 60 
 

 63 62 64 61 
 

 65 66 67 68 
 

 70 69 71 72 
 

 74 75 76 73 
 

 79 78 80 77 
 

TOTAAL/ STIJL 
    

40 
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Diagram van mijn communicatiestijl 
Kleur evenveel vakjes zwart als je punten hebt gescoord per stijl (begin onderaan)  
 

20              

               

               

               

               

15              

               

               

               

               

10              

               

               

               

               

5              

               

               

               

1              

   STIJL 1  STIJL 2  STIJL 3  STIJL 4  

   
 
C. Verwerking van de resultaten 
 
Vier waardesystemen werden gebruikt om deze communicatietest samen te stellen. 
  
Twee hypotheses liggen aan de grondslag van deze analyse :  
a) We vinden deze 4 waardesystemen terug in alle culturen en maatschappijen en in elk individu.  
b) Deze waarden beïnvloeden onze manier van communiceren  
   
STIJL 1 is die van de DOENERS : deze mensen houden van actie, vooruitgang, problemen oplossen, 
slagen en zij zijn taakgericht. 
   
STIJL 2 is die van de DENKERS : zij houden van feiten, organisatie, structuur, strategieën en tactiek.  
   
STIJL 3 is die van de VOELERS : zij houden van maatschappelijke problemen, interactie, 
communicatie, groepswerk, motivatie en sociale systemen. 
   
STIJL 4 is die van de ZIENERS : zij houden  van concepten, theorieën, veranderende ideeën, 
innovatie, creativiteit, vernieuwing.  
   
Nota : GEEN STIJL IS BETER DAN DE ANDERE 
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D. Belangrijkste eigenschappen van de 4 communicatiestijlen  
 

   Ze praten over Ze zijn 

   
   

STIJL 1 : 
   

DOEN 

   
-          Resultaten 
-          Objectieven 
-          Performance  
-          Productiviteit  
-          Efficiëntie 
-          Vooruitgang 
-          Beslissingen 
   

   
-          Verantwoorde-   
           lijkheid  
-          Uitvoering 
-          Feedback  
-          Uitdagingen 
-          Ervaring 
-          Verandering 
   

   
-          Pragmatisch  
-          Direct 
-          To the point 
-          Ongeduldig 
-          Vastbesloten 
-          Snel  
-          Energiek en uitdagend 

   
 

STIJL 2 : 
 

DENKEN 
 

   
   
-          Feiten 
-          Procedures 
-          Planning  
-          Controle  
-          Tests  

   
   
-          Proeftijd  
-          Analyse  
-          Bewijs 
-          Details  
-          Observatie 

   
-          Systematisch  
-          Logisch (oorzaak-gevolg)  
-          Concreet  
-          Praatgraag  
-          Weinig emotioneel 
-          Voorzichtig 
-          Geduldig 
   

   
   

STIJL 3 : 
 

VOELEN 

   
-          Mensen 
-          Behoeften  
-          Teamwork 
-          Communicatie  
-          Groepsgeest  
-          Begrip  
-          Aspiraties  
-          Relaties 
   

   
-          Ontwikkeling  
-          Gevoeligheid 
-          Bewustwording 
-          Samenwerking 
-          Waarden 
-          Overtuigingen  
   

   
-          Spontaan 
-          Begrijpend 
-          Warm 
-          Subjectief 
-          Emotioneel 
-          Inzichtelijk  
-          Gevoelig 

   
   

STIJL 4 : 
 

ZIEN 

   
-          Concepten 
-          Innovaties  
-          Creativiteit 
-          Opportuniteiten 
-          Mogelijkheden 
-          Grote doelen  
-          Problemen 

   
-          Nieuwigheden in  
           hun vakgebied  
-          Samenhang  
-          Nieuwe   
           methodes  
-          Vooruitzichten 
-          Oplossingen  
   

   
-          Fantasierijk  
-          Charismatisch 
-          Moeilijk te begrijpen  
-          Egocentrisch 
-          Niet realistisch 
-          Creatief 
-          Boordevol ideeën 
-          Provocerend 
   

 


