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Analytisch
Formeel

Weloverwogen
Gedetailleerd

Voorzichtig
Objectief

Pietluttig
Besluiteloos
Argwanend
Afstandelijk

Star

Drammerig
Dominant
Controlerend
Agressief
Intolerant

Chaotisch
Overhaast
Indiscreet
Lawaaierig
Verzuchtend

De 4 kleuren op een goede dag.... De 4 kleuren op een slechte dag....

Gedreven
Positief
Besluitvaardig
Direct
Veeleisend
Doelbewust

Enthousiast
Energiek
Vrolijk
Grote lijnen
Creatief
Expressief

Bemoedigend
Harmonieus

Geduldig
Ontspannen

Vriendelijk
Tactvol

Traag
Vlak

Afhankelijk
Verongelijkt

Koppig

I
n dit artikel beschrijf ik hoe het 

stressmodel van Insights Discovery 

helpt om niet-effectief gedrag van 

de or aan te pakken. Namelijk door te 

leren omgaan met druk in de overleg-

vergadering. 

Insights Discovery
Insights Discovery geeft verschillende 

combinaties van gedragsvoorkeuren 

weer in vier kleuren; helder blauw, vu-

rig rood, stralend geel en zacht groen. 

Ieder mens heeft een unieke kleuren-

combinatie. En ook iedere or heeft als 

groep een kleurencombinatie. Iedere 

persoon en elke groep heeft alle vier 

de kleuren en daarmee alle voorkeu-

ren voor gedrag tot zijn beschikking. 

Om op een snelle manier de kleur van 

de or te bepalen, kun je per or-lid aan 

de hand van de kleurencirkel een in-

schatting maken van ieders voor-

keurskleur. Door vervolgens alle kleu-

ren op te tellen krijgt de or zicht op 

zijn kleurencombinatie. De kleuren 

waarvoor je een mindere voorkeur 

hebt, kun je wel inzetten in je gedrag, 

maar daarvoor zal je meer moeite 

moeten doen. 

De kleuren kunnen zowel positief als 

negatief gedrag weergeven, anders ge-

zegd effectief gedrag op een goede dag 

of stressgedrag op een slechte dag.

De kleuren staan niet alleen voor ge-

dragsvoorkeuren die bepalen hoe een 

or reageert, denkt en handelt, maar ook 

waar een or stress van krijgt, hoe dat 

stressgedrag eruitziet en wat er nodig 

is om die stress weg te nemen.

Kleuren onder druk 
Iedere or heeft weleens te maken met 

confrontaties, spanningen of  

Eerder presenteerde ik Insights Discovery 
als instrument waarmee een or effectief in-
vloed kan uitoefenen en gericht kan pro-
fessionaliseren. Het model is ook bruikbaar 
om de druk van de overleg-ketel te halen. 

Or kleurt onder druk
Kleur bekennen met stressmodel Insights Discovery 
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nervositeit. Emoties zoals irritatie of 

frustratie hebben vrijwel nooit een po-

sitief effect op het gedrag van een or. 

Sterker nog, een or blijft hangen in een 

slechte dag als de or niet bewust de 

stress ombuigt. Het stressmodel van 

Insights Discovery biedt een eenvoudi-

ge manier om de werking van negatief 

gedrag inzichtelijk te maken. Hierdoor 

wordt het eenvoudiger om de oorza-

ken te herkennen en om te buigen 

naar effectief gedrag. 

Hoewel iedere or alle vier de kleuren in 

zich heeft en gebruikt, heeft een or 

doorgaans een voorkeur voor één en 

soms twee kleuren. Elke kleur kent ei-

gen oorzaken van stress en een eigen 

stressgedrag, dat zich vooral uit in een 

overlegvergadering. 

• Een blauwe or krijgt in een overleg-

vergadering stress van: een slechte 

voorbereiding of slechte kwaliteit 

van stukken; van slordigheid in het 

proces; van te kort door de bocht ar-

gumenten van de WOR-bestuurder; 

van afgedwongen of spontane be-

slissingen door de WOR-bestuurder; 

en van te weinig informatie, logica 

of structuur vanuit de WOR-be-

stuurder. Deze or wordt dan heel 

kritisch, legt op alle slakken zout, 

wordt stug en kil, raakt gefixeerd op 

details en op extreem rationele ana-

lyses. 

• Een groene or krijgt stress van (het 

gevoel van) een oneerlijke behande-

ling of druk door de WOR-bestuur-

der, van gebrek aan respect van de 

WOR-bestuurder, van niet-onder-

kende gevoelens bij de or door de 

WOR-bestuurder, van onverwachte 

veranderingen in voorstellen, van 

inbreuk op de normen en waarden 

van de or en van de potentiële drei-

ging van een conflict. Deze or valt 

dan stil, zet de hakken in het zand, 

zakt weg in passiviteit en eindeloze 

(zelf)beschouwing, of wordt extreem 

opstandig, koppig en principieel.  

• Een gele or krijgt stress van het ont-

breken van interactie, plezier of een 

ontspannen sfeer in een overlegver-

gadering, van buitensluiting en ver-

geten worden als or door de WOR-be-

stuurder, van ingeperkte vrijheid of 

faciliteiten, van inflexibel of muggen-

zifterig gedrag van de WOR-bestuur-

der en van strakke, formele procedu-

res. Deze or wordt dan overgevoelig, 

scherp in de bewoordingen en emo-

tioneel, gaat veel en hard praten, 

wordt chaotisch, gaat erg kort door de 

bocht en voelt zich verongelijkt.  

• Een rode or krijgt stress van een ge-

brek aan focus in de overlegvergade-

ring door de WOR-bestuurder, van 

het niet nemen van beslissingen 

door de WOR-bestuurder, van con-

troleverlies, van gebrek aan leider-

schap binnen de or of bij de 

WOR-bestuurder, van passiviteit en 

traagheid, en van te veel blabla door 

de WOR-bestuurder. Deze or wordt 

dan ongeduldig, dominant, fel en 

veeleisend, gaat in de aanval, schiet 

door in controle en houdt zich niet 

bezig met emoties van de gespreks-

partner.

Stress verlagen  
Hoe kan een or de stress wegnemen? 

De aanpak verschilt per kleur: 

• Een blauwe or kan de stress wegne-

men door de WOR-bestuurder te 

vragen hoe het proces nu verder 

gaat, door gedetailleerde informatie 

en ondersteuning te vragen (“Kan dit 

punt verder worden toegelicht door 

de P&O-manager of de financieel di-

recteur?”) of door een agendapunt 

opnieuw te agenderen, maar dan 

met een grondige analyse (“We ko-

men hier graag de volgende verga-

dering op terug”).

• Een groene or kan de stress wegne-

men door begrip te vragen voor de 

gevoelens van de or, door de 

WOR-bestuurder te laten luisteren 

(“Kunt u samenvatten wat de or 

zei?”), door de waarden en normen 

van de or te communiceren (“Wij 

vinden het belangrijk dat we vol-

doende tijd hebben; daarmee zult u 

rekening moeten houden”) of door 

het agendapunt even te laten rusten 

en bedenktijd te vragen.  

• Een gele or kan de stress wegnemen 

door even een pauze te nemen (uit 

de zaal gaan) en dan pas verder te 

gaan, door de WOR-bestuurder een 

uitweg voor de or te vragen (“Als u 

communiceert dat de or nog advies 

moet uitbrengen, kunnen we door 

met het proces”), door de spanning 

te breken met een grapje of door de 

aandacht naar iets anders of een an-

der agendapunt te verleggen (“Zullen 

we er dadelijk op terugkomen?”).  

• Een rode or kan de stress wegnemen 

door direct zelf actie te ondernemen 

om tot een beslissing te komen (“Zul-

len we de voor- en nadelen op een 

flip-over zetten?”), door zelf een be-

sluit te nemen, door zelf de touwtjes 

in handen te nemen (“Wij gaan na dit 

overleg het volgende doen dan wel 

communiceren naar de achterban: 

…!”) of door actief het standpunt van 

de WOR-bestuurder samen te vatten. 

Om effectief te blijven helpt het als een 

or zijn eigen kleur kent en daarmee 

zijn eigen stressgedrag erkent en her-

kent. Weten waar de or stress van krijgt 

en hoe de or zijn stress kan ombuigen, 

maakt dat de or effectief blijft tijdens 

een overlegvergadering. Een goede 

mentale voorbereiding met behulp van 

dit artikel is hiervoor essentieel!  
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