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Inleiding
In dit rapport tref je een beschrijving aan van jouw primaire en secundaire denkstijlen. Deze geven aan welke
denkstijlen het meest bij je passen. Het is interessant om te kijken of jij jezelf herkent in deze uitslag, als het
op het nemen van beslissingen aankomt.

Daarna volgt een grafische weergave van jouw resultaten. Het is zinvol om naar de volgende zaken te kijken:
“Zijn er denkstijlen die in het geheel niet bij je passen, springt jouw primaire denkstijl er uit of zijn er andere
denkstijlen die ook hoog scoren?”.

Tenslotte tref je een korte beschrijving aan van alle denkstijlen. Voor deze vragenlijst is gebruik gemaakt van
de theorie van E. de Bono. Dit rapport is bedoeld om aan te zetten tot zelfreflectie en jouw manier van denken
te verduidelijken. Het kan zijn dat jij jezelf niet of minder in de uitslag herkent of dat er tegenstrijdige uitslagen
zijn. In dat geval kun je de uitslagen gebruiken om te kijken waar jij jezelf het meest in herkent. De grafiek is
daarbij een goed hulpmiddel.

N.B. voor de leesbaarheid van het rapport is gekozen voor een mannelijke uitleg van de denkstijlen.

Disclaimer en copyright

De geldigheidsduur van deze rapportage is conform NIP richtlijnen maximaal twee jaar, omdat mensen in de loop der
tijd kunnen veranderen.

Dit geautomatiseerde rapport geeft een beschrijving van persoonlijkheidseigenschappen welke voortkomen uit de
gegeven antwoorden. De subjectieve aard van beoordelingen gebaseerd op vragenlijsten moet bij de interpretatie van
de data in beschouwing worden genomen. De testleverancier kan daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor
de juistheid van de resultaten en beschrijvingen.

© 2014-2022 Ixly. Het intellectueel eigendom en copyright van de testen en rapportages berust bij de testleverancier.
Opdrachtgevers en cliënten mogen deze voor intern gebruik kopiëren.
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Jouw resultaten
Hieronder zie je de resultaten van de door jou ingevulde Denkstijlenvragenlijst in een staafdiagram
weergegeven. De denkstijlen zijn gesorteerd op basis van jouw scores.
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Jouw primaire denkstijl: Groen

Groen’ is goed in het genereren van ideeën en oplossingen als anderen in de groep het niet meer kunnen.
Gesteld kan worden dat ‘Groen’ een onmisbare component is bij het brainstormen. Al zijn de ideeën van ‘Groen’
niet altijd praktisch, kunnen ze toch helpen om het probleem van een andere kant te bekijken. Hij kan ook als
inspiratiebron dienen voor de andere groepsgenoten. ‘Groen’ is een bron van discussievoer, hij werkt als een
soort brandstof die het denkproces blijft voeden. Tevens is ‘Groen’ in staat het oude model los te laten en op
zoek te gaan naar de oplossingen die buiten de gegeven kaders liggen.

De valkuilen van ‘Groen’ kunnen zijn:
Uitspraken van ‘Groen’ zijn niet altijd even welkom. Hij kan een groep ongewild in kampen verdelen als hij
doordraaft in zijn acties en uitspraken. Ook kan het zo zijn dat men ‘Groen’ gaat zien als iemand die niet erg
serieus is.

Allergie en uitdaging:
‘Groen’ kan zich storen aan iemand die zich constant aan de regels houdt en aan iemand die weinig inbreng in
de groep heeft.
Een uitdaging voor ‘Groen’ is om niet te extreem te denken en af en toe binnen de lijnen te blijven.

Jouw secundaire denkstijl: Rood

In een mum van tijd heeft ‘Rood’ zijn mening klaar. Hij zegt wat hij denkt en hij denkt wat hij voelt. Intuïtie is
zijn middel om meningen te vormen of beslissingen te nemen. Dit, in combinatie met de emotionele sfeer van
de groep, bepaalt de inbreng van ‘Rood’ in de groep. ‘Rood’ heeft geen moeite om beslissingen te nemen, ook
al is er nog weinig bekend. ‘Rood’ kan moeilijke situaties doorbreken door op zijn gevoel af te gaan. Hij houdt
rekening met het gevoel van de mens. In zijn ogen zijn het niet alleen kale cijfers maar ook de emoties die
tellen.

Deze denkstijl heeft de volgende vallkuilen:
De reacties van ‘Rood’ zijn beladen met emoties wat bij de groep niet altijd even positief gewaardeerd kan
worden. Hij is ook ongeduldig en zal moeilijk van zijn standpunt veranderen. ‘Rood’ is ook geneigd om te snel
conclusies te trekken waarbij er fouten gemaakt kunnen worden.

Allergie en uitdaging:
‘Rood’ kan zich ergeren aan mensen die te veel blijven hangen in statistieken en niet verder kunnen komen als
er geen of te weinig informatie beschikbaar is.
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Het is een uitdaging voor ‘Rood’ om zichzelf niet te veel mee te laten slepen door de emoties.
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Overzicht Denkstijlen
De witte denkstijl denkt in cijfers, feiten en andere pure informatie. Iemand met de
witte denkstijl wil alleen objectieve informatie en geen interpretaties. Het zijn de
statistieken die bepalen wat er uiteindelijk moet gebeuren. Hierdoor kan men
verdwalen in een zee aan informatie. Belangrijk is het soms de zoektocht naar
feitelijk informatie los te laten en op het gevoel af te gaan.

Iemand met een rode denkstijl is iemand die meer voelt dan denkt. Rood luistert
naar wat zijn gevoel zegt. Men zou kunnen zeggen dat iemand met een rode stijl
een echt gevoelspersoon is. Als het goed aanvoelt, dan moet het ook goed zijn. De
kans bestaat dat hij hierdoor te snel een oordeel velt, waardoor er een foute
beslissing genomen kan worden. Belangrijk is dat er soms eerst goed nagedacht
moet worden voordat er een beslissing genomen wordt.

Iemand met een groene denkstijl is iemand die door de muren van de kaders
breekt. Aan de ene kant is het destructief voor de bestaande processen, aan de
andere kant geeft het een nieuw beeld en nieuwe inzichten. Sommige mensen
waarderen het, anderen kunnen deze stijl als vervelend ervaren. Iemand met een
groene denkstijl kan onpraktisch overkomen.

De blauwe denkstijl past bij iemand die het liefst alles volgens zijn eigen patroon
laat verlopen. Het is niet wat er beslist wordt, maar hoe het beslist wordt. Blauwe
personen kunnen zich zorgen maken over de vraag of alle onderwerpen behandeld
zijn. Heeft iedereen alles begrepen? Is alles wat er uit een discussie te halen valt
eruit gehaald? Iemand die hier te veel in blijft hangen zou een remmend effect
kunnen hebben op het beslisproces. Soms moet je dingen los laten om
vooruitgang te boeken.

De zwarte denkstijl staat voor een pessimistische kijk op dingen. Zwart kijkt welke
problemen en moeilijkheden iets met zich meebrengt. Iemand met de zwarte
denkstijl is voorzichtig en bedenkt zich meer dan twee keer voordat hij iets
onderneemt. Het gevaar kan schuilen in het feit dat hij blijft hangen in het
negatieve waardoor er uiteindelijk geen beslissing komt.

De gele denkstijl staat voor zonneschijn. Geel is iemand die zelfs in de meest
donkere situaties licht ziet. Zelfs de ergste gebeurtenis heeft zo zijn voordelen.
Daar focust Geel ook op. Voor Geel zit het leven vol met mogelijkheden die
aangepakt moeten worden. Gele personen kunnen ook té enthousiast zijn en
daardoor gevaren niet inzien. Er zou ook rekening gehouden moeten worden met
wat er mis kan gaan.
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