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Aantekeningen

1. Inleiding Persoonlijke Stijl en
Kind observatie

Mensen verschillen van elkaar. Ook al zijn we ons daarvan
bewust, het blijft lastig om de ander goed te begrijpen en
om de ander echt te verstaan. We gaan er onbewust van
uit dat die ander hetzelfde belangrijk vindt en op
dezelfde manier behandeld wil worden als wijzelf. Dat is
echter niet het geval.

Vooral als die ander echt anders doet en denkt. Dan is het
alsof iemand een andere taal spreekt. Hoe meer u uzelf
en uw kind leert begrijpen, hoe beter u in staat zult zijn
daar in de omgang rekening mee te houden.

De kunst is om dan te weten welke voorkeursstijl het kind
heeft. En hoe u daar het beste op kunt reageren en mee kunt
communiceren.

De kracht van de Q4 DISC methodiek is dat het inzicht geeft in
de verschillen tussen mensen. En wat dit betekent in gedrag en
communicatie. Het observatieprofiel is bedoeld om het gedrag
van het kind te plaatsen in het Q4 DISC model. Om inzicht in
elkaar te krijgen en om de ander beter te begrijpen en vooral
om effectiever te communiceren.

Dit profiel geeft tips en handvatten die specifiek zijn voor uw
Persoonlijke DISC Stijl in combinatie met de stijl van het kind.
Zodat u weet waar u op moet letten in de relatie met het kind
wat u heeft geobserveerd.

Houdt er te allen tijde rekening mee dat de stijl van het kind
een interpretatie is vanuit uw observatie.
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Aantekeningen

2. Persoonlijke beschrijving van
Fleur

Van nature is Fleur hartelijk, enthousiast en heeft veel
uitdrukking op haar gezicht. Komt over als een warm vriendelijk
meisje en weet zo iedereen voor zich te winnen of aan zich te
binden. Ze houdt van mensen om zich heen. Met haar
persoonlijke aantrekkelijkheid kan ze goed andere kinderen
samenbrengen. Fleur haar wereldje is groot en ze weet dat als
het nodig is goed in te zetten.

Fleur wil gewaardeerd worden voor haar inzet en inspanningen.
Ze houdt ervan om in het middelpunt van de belangstelling te
staan. Het is voor Fleur belangrijk dat ze wordt gezien. Kan dan
ook echt genieten van aandacht en complimenten. Dat geeft
haar positieve energie.

Ze is een kind dat alles van de positieve kant bekijkt. Laat niet
snel het hoofd hangen en blijft positief. Met haar enthousiasme
en optimisme spoort ze anderen aan om in beweging te komen,
mee te doen. Brengt gezelligheid en maakt grapjes.

Fleur houdt van veranderingen. Staat open voor nieuwe
manieren en ideeën. Weet anderen te inspireren en
enthousiasmeren om daarin mee te gaan. Routine en
voorspelbaarheid vervelen haar.

Aanvaringen en ruzies gaat Fleur liever uit de weg. Dat zet de
goede sfeer en de gezelligheid op het spel. Bovendien brengt
een confrontatie het risico met zich mee dat iemand haar niet
meer aardig vindt.

Het frustreert Fleur als ze wordt buitengesloten of als anderen
haar niet aardig vinden. Dat heeft direct effect op haar humeur
en energiebalans.

Karakteristieken

• Enthousiast en spontaan
• Is erg op andere kinderen gericht

Drijfveren

• Geniet van waardering van anderen
• Wil populair zijn bij iedereen, heeft er een

hekel aan om buitengesloten te worden

Talenten

• Weet mensen voor zich te winnen door
persoonlijke innemendheid

• Houdt van veranderingen en inspireert
anderen om hierin mee te gaan
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3. Succesvol omgaan met Fleur

Om succesvol om te gaan met een kind is het van belang dat u
aansluit bij de stijl van het kind. Wat vindt dit type kind
belangrijk in de omgang? Waar is het kind gevoelig voor? Wat
zijn de aandachtspunten? Antwoord op deze vragen en uw
persoonlijke aandachtspunten vindt u hieronder.

Wat doet en denkt een type I kind
Dit kind hecht grote waarde aan een 'persoonlijke klik'. Dit type
is impulsief. Denkt en reageert uit emotie. Een I type wil graag
bouwen aan een persoonlijke relatie. Is direct en energiek en wil
nieuwe dingen uitproberen en ervaren. Ook is dit type gevoelig
voor trends en de mening van anderen. Wil goed voor de dag
komen. Onbewust wil het I kind vooral door iedereen aardig
gevonden worden.

Aandachtspunten voor de Entertainer
Dit type lijkt op u. U spreekt als het ware dezelfde taal. 

• Dit kind vindt het net als u prettig om te praten en
ervaringen te delen. Omdat jullie elkaar daarin versterken,
kan hiermee veel tijd verloren gaan.

• Een I is graag aan het woord. U zult moeite moeten doen
om het I kind aan het woord te laten en zelf te luisteren.

• Jullie kunnen samen eindeloos brainstormen over
mogelijkheden. Probeer de ontwikkelde ideeën concreet te
maken en verder uit te denken.

• Net als u is dit kind goed van vertrouwen en niet zorgvuldig
in het vastleggen van afspraken. Dwing uzelf praktisch en
efficiënt te zijn en leg vast wat er afgesproken is.

• Het I kind is heel enthousiast, maar is ook vaak met veel
tegelijk bezig. Het enthousiasme kan dan wegzakken. Blijf
gefocust, ook al kost dat u moeite.

• Kinderen hebben de neiging om positief te
reageren op volwassenen die dezelfde stijl
hebben.

• Volwassenen gaan uit van zichzelf; wat zij
belangrijk vinden verwachten zij ook van hun
kind.
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4. Wie is Q4 Profiles?

Gedrag is alles 

In ons werk en in ons privéleven is gedrag in grote mate
bepalend of we wel of niet succesvol zijn. Kennis en
vaardigheden spelen een rol, maar het is vooral een kwestie van
gedrag. Het onbewuste heeft grote invloed op ons dagelijks
handelen. Ook al weten we dat we iets niet zouden moeten
doen, we hebben toch de neiging om dat gedrag te vertonen.
Onze voorkeursstijl - ons kernpatroon - is zo sterk, dat het ons
gedrag in sterke mate bepaalt. Het is onbewust gedrag. 

Inzicht in ons gedrag - in hoe we iets doen en waarom we iets
doen - helpt ons om onze talenten en kwaliteiten te benutten.
Het maakt ons bewust van het effect van ons gedrag en hoe we
effectiever kunnen zijn. Als we weten wat motiveert, kunnen
we daar bij aansluiten. 

De sleutel tot gedrag 

Q4 Profiles is specialist in gedragsanalyses. Met instrumenten die
gedrag, houding, stijl van communicatie en persoonlijke kracht
van personen in beeld brengen. Onze kracht is dat we de
bewuste en onbewuste drijfveren helder onderscheiden en
effectief in kaart brengen. 

Aan de hand van onze rapportages kunt u zich richten op die
drijfveren welke vaak onder de oppervlakte liggen en meestal
onbenoemd blijven. U kunt uw effectiviteit verhogen en
begrijpen dat iemand het één doet, terwijl deze het ander wil.
En het wordt duidelijk hoe bewust en onbewust gedrag zich tot
elkaar verhouden. 

Meer weten? Neem contact op met Q4 Profiles,
info@Q4profiles.com of kijk op www.Q4profiles.nl voor meer
informatie.

Het is de missie van Q4 Profiles om mensen te
bereiken en te beraken door gedrag inzichtelijk te
maken. Wij willen begrip tussen mensen vergroten
en hen effectiever laten zijn in wat zij doen. Met
als ultiem doel: meer tevredenheid en plezier in
werk en relaties. 

UW KRACHT?
UW HOUDING?
UW VOORKEUR?
UW STIJL?

Q4 Profiles
Maarse & Kroon Hof 7
1431 PB Aalsmeer
T. 0297 361 484
E. info@q4profiles.com
I. www.q4profiles.nl
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