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Hockeyvisie is bedoeld
voor iedereen die als opleider,
trainer en/of coach actief is
in de hockeysport binnen
tophockey, breedtehockey,
Jongste Jeugd en/of
technisch management.
In iedere artikelenreeks
worden visies gedeeld,
kanttekeningen geplaatst,
nieuwe ontwikkelingen
gemeld en wetenschappelijke
onderbouwing aangeboden.
Hockeyvisie is een uitgave
van de Koninklijke Nederlandse
Hockey Bond (KNHB), is
onafhankelijk en wil alle
kennis die beschikbaar is op
het gebied van opleiden en
coachen met liefhebbers delen.

www.knhb.nl

De KNHB Academie biedt hockeyverenigingen
ondersteuning bij het ontwikkelen van het
technisch beleid en technisch kader. Daarbij
richt de KNHB Academie zich op drie pijlers:
deskundigheidsbevordering, verenigingsadvies
technisch beleid en opleidingen.
Meer informatie over de KNHB Academie
is te vinden op www.knhb.nl.
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Kleur bekennen op het hockeyveld
Beter coachen met de DISC-methodiek
De ontwikkeling van hockeytalent is niet gebaat bij een eenzijdige focus op techniek en tactiek. Steeds meer
hockeycoaches realiseren zich dat de kracht van een team juist zit in de diversiteit van de spelers. Iedereen
heeft nou eenmaal zijn eigen stijl en kwaliteiten. Om het beste uit die verschillende spelers te halen, zul je dus
ook verschillende vormen van interactie moeten aanbieden. Ken je de persoonlijke gedragstijlen van je teamleden, dan kun je die versterken en inzetten om de teamprestatie én het plezier in de sport te vergroten. Het
DISC-model is een eenvoudig instrument om dit inzicht te krijgen.
Door Jan-pieter Tuininga

Wie is Jan-pieter Tuininga?
Jan-pieter Tuininga (1969) is DreamTeambuilder en DISC-consultant bij
DreamTeambuilding Nederland. Met
spelers en coaches samen bouwen
aan hun eigen 100% gemotiveerde
Dream Team is zijn grootste passie.
De DISC-methodiek vormt vaak de
basis van zijn begeleiding. Hij voerde
diverse Coach de Coach- en teambuildingtrajecten uit met coaches en
hockeyteams, vanuit het versterken
van elkaars talenten en motivatie.
Daarnaast werkt Tuininga ook als trajectbegeleider Sportief Coachen bij
NOC-NSF en KNVB. Hierin begeleidt
hij bestuurders en coaches met een
plan van aanpak bij het stimuleren van
sportief gedrag binnen de club.

De DISC-methodiek is een hooggewaardeerde psychometrische gedragstest,
gebaseerd op het werk van William Marston. ‘DISC’ staat voor de afkorting van
de gedragsstijlen Dominantie, Invloed,
Stabiliteit en Conformiteit. Iedereen heeft
een eigen ‘manier van doen’; een gedragsstijl waar hij (onbewust) de voorkeur aan
geeft. Uit voorkeursgedrag komen individuele talenten en kwaliteiten naar voren.
Neem je de ruimte voor jouw eigen manier,
dan zul je wat je doet als prettig ervaren en
er goed in zijn.
Verschillen in gedrag meten is niet nieuw.

Verschillende stijlen versterken je team.
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De psycholoog Jung hield zich aan het
begin van de vorige eeuw al bezig met het
in kaart brengen van gedrag. Hij meende
dat je gedragsvoorkeuren kunt indelen
in twee assen. Enerzijds extravert en introvert, anderzijds denken en voelen. De
psycholoog Marston werkte dit concept
verder uit tot de DISC-methodiek (figuur
1, zie volgende pagina).

Gekleurde methodiek
Deze methodiek gaat uit van het idee dat
iedereen de vier gedragskenmerken of
gedragsvoorkeuren in zich heeft. Het is
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Figuur 1: Het DISC-model (MDI Benelux)

Zeer intuïtief. ‘Gele’ spelers zijn meestal
optimistische types die graag invloed
uitoefenen op hun omgeving, vanuit enthousiasme en charme. Inspirators dus.
Zij stimuleren anderen om samen doelen
te bereiken. Het zijn vaak de motivators
en/of woordvoerders binnen het team. Zij
communiceren makkelijk met verschillende typen mensen en wekken zo alom
vertrouwen. Het zijn de sociaal vaardige
en creatieve teamspelers.

‘Groene’ speler (Stabiliteit)
Introvert en relatiegericht. ‘Groene’ spelers waken over de sfeer binnen het team.
Zeer betrouwbaar. Vaak zijn dit geduldige
types die graag de harmonie binnen het

dus onmogelijk om spelers simpelweg
in de vier ‘DISC-vakjes’ in te delen. Deze
analyse meet de score van individuele
spelers op ieder van de vier gedragsstijlen. Tevens meet ze de onderlinge
interactie tussen de verschillende stijlen.
De intensiteitsmeting vormt de basis van
wat wel ‘de gedragsblauwdruk’ van een
speler genoemd wordt, verdeeld over vier
verschillende (gedrags-)kleuren.
Vertaald naar spelers binnen een hockeyteam hebben de DISC-kleuren de
volgende kenmerken:

Iedereen heeft
de vier gedragskenmerken of
gedragsvoorkeuren in zich
‘Rode’ speler (Dominant)
Extravert en taakgericht. Dit zijn spelers
die snelle doel- en resultaatgerichte
beslissingen nemen. Zeer energiek. Vaak
gaat het om daadkrachtige types die
graag sturen en de grote lijnen willen

De diversiteit van de spelers bepaalt de kracht van het team.

neerzetten. Echte leiders dus. ‘Rode’
spelers zijn op zoek naar uitdagingen en
willen graag winnen. Het zijn de ‘aanjagers’ en initiatiefnemers binnen het team.
Rode spelers communiceren vaak op een
directe manier. Het zijn de innovatieve
individualisten.

team willen behouden en zo nodig als
bemiddelaar optreden. ‘Groene’ spelers
zorgen voor persoonlijke aandacht. Het
zijn vaak de ‘supporters’ binnen het team.
Zij luisteren vooral en communiceren
vanuit emotie. Het zijn de zorgende teamspelers.

‘Gele’ speler (Invloed)

‘Blauwe’ speler (Conformiteit)

Extravert en relatiegericht. Dit zijn
spelers met veel ideeën en creativiteit.

Introvert en taakgericht. Dit zijn de spelers die staan voor kwaliteit en details.
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komen te staan.
Dit noemen we de
basisstijl.

Wanneer DISC?
•	Het bewust maken van specifieke
kwaliteiten en persoonlijke stijlen
bij spelers.
•	Het beter communiceren met
sporters.
•	Het waarderen van de verschillende
gedragsstijlen.
•	Het vinden van de juiste teamrol en
positie binnen het team.
• Het verhogen van teameffectiviteit.
•	Het onderbouwen van selectiebeslissingen.
De kracht van de methodiek zit in zijn
eenvoud, zonder af te doen aan de
complexiteit van gedrag bij spelers.
De methodiek geeft antwoord op
vragen zoals:
1.	Waarom hebben sommige spelers
een enorme weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist
opzoeken?
2.	Waarom nemen bepaalde spelers
makkelijk de leiding op zich en
nemen anderen genoegen met het
volgen van deze spelers?
3.	Waarom zijn sommige spelers zo
flexibel en hangen anderen aan
regels en details?

Zeer zorgvuldig. ‘Blauwe’ spelers zijn
nauwkeurige types die goed op de hoogte
zijn van de spelregels en de te volgen
tactiek. Zij observeren, geven structuur
en houvast. Het zijn vaak de ‘uitvoerders’
binnen het team. Zij communiceren op
een rationele en objectieve manier. Het
zijn de specialistische individualisten.

Natuurlijk en aangepast gedrag
Met de DISC-methodiek kan een coach
het team beter laten presteren, door
passende interactie te bieden. Doordat
spelers zich beter bewust worden van
hun talenten en aandachtspunten, levert
de methode bovendien een bijdrage aan
hun persoonlijke ontwikkeling. De testscore van de analyse geeft heel concreet

Voor elke speler zoeken naar de gedragsblauwdruk.

informatie over waar iemand in het veld
het meest tot zijn recht komt en welke
vorm van interactie het beste uit een
speler haalt. De uitslag van deze analyse
wordt het meest accuraat weergegeven in
grafieken.

Verschillen tussen
de grafieken geven
de verandering
in gedragingen,
behoeften en het
benutten van
talenten aan. Wanneer een speler
responsgedrag
vertoont omdat
hij denkt dat dit
van hem verwacht
wordt binnen het
team, of dat hij
een taak of rol
moet uitvoeren die
niet bij hem past, dan ervaart hij dat als
negatief. Dit gedrag kost hem veel energie.
Het vergroot de kans op demotivatie op
langere termijn.
Het goed en vaardig kunnen interpreteren

De eerste grafiek
(figuur 2) geeft het
gedrag weer dat
iemand vertoont in
reactie op de (sport)
omgeving en op de
eisen die de omgeving stelt aan die
persoon. Dit komt
vaak niet overeen
met de voorkeurstijl.
Dit noemen we de
responsstijl.
De tweede grafiek
geeft een beeld
van het natuurlijke
gedrag. Dit gedrag
laten we zien als we
helemaal ons zelf
kunnen zijn. Het is
ook het gedrag dat
naar boven komt
als we onder druk

Figuur 2: Grafiek responsstijl en grafiek basisstijl (MDI Benelux)
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van het verschil tussen de grafieken geeft
de absolute meerwaarde van het instrument.

Basisstijl is het
gedrag dat naar
boven komt bij
druk
De rol van de coach
Als de coach weet dat er verschillende
behoeftes en gedragsstijlen zijn per type
speler, dan is het de kunst om iedereen
op de juiste wijze te benaderen voor het
behalen van de teamdoelstelling.
Een ‘rode’ speler wordt bijvoorbeeld
geprikkeld als hij voor het behalen van
zijn doelen een beloning in het vooruitzicht stelt. Voor een ‘groene’ speler werkt
dat niet. Die houdt er helemaal niet van
om de onderlinge competitie aan te gaan.
Dat verstoort de harmonie en hij is nu
eenmaal het type niet voor de beoogde
daadkracht. Voor een ‘gele’ speler ligt
het weer anders. Die wil juist dat er hem

De speler moet vanuit zijn kracht kunnen spelen.

iets in het vooruitzicht wordt gesteld dat
te maken heeft met samen dingen doen
of nieuwe ideeën/tactieken uitproberen.
‘Blauwe’ spelers willen zich graag in een
tactiek vastbijten en zoveel mogelijk duidelijkheid krijgen over de aanpak.
Door inzicht te krijgen in de eigen gedrags- en communicatiestijl zal de coach

beter kunnen aansluiten bij zijn spelers.
Voor een optimale aanpak zal de coach
eerst een zelfanalyse moeten doen. Je
weet dan namelijk waar jouw kracht ligt
en hoe je deze kunt inzetten om de intrinsieke motivatie bij spelers aan te spreken.
De analyse maakt duidelijk of coach en
speler in hun huidige rol en positie optimaal hun talenten kunnen inzetten.

Als coach beter
aansluiten bij
spelers door
inzicht te hebben
in eigen
gedragsstijl
Gebruik van DISC bij
teambespreking

Begrip voor elkaars gedragsvoorkeur verbetert de interactie tussen speler en coach.
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De methodiek is een waardevol instrument bij een teambespreking (en/of
teambuilding). Door inzicht in je eigen
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Geef spelers de ruimte voor hun eigen unieke bijdrage tijdens een teambespreking.

stijl en de verschillende gedragsstijlen
binnen je team, weet je als coach hoe je de
diverse spelers moet aanspreken en waar
de talenten binnen de persoonlijke stijlen
elkaar kunnen versterken.
Laat bijvoorbeeld bij een teambespreking, vooraf aan een (belangrijke) wedstrijd, je spelers hun kracht inzetten. Doe
dit door ze bewust ruimte te geven voor
hun gedragsvoorkeuren:
•	De ‘rode’ speler geef je een leidende rol.
Hij neemt het voortouw door heel kort
en krachtig aan te geven wat er nodig
is om een goed resultaat neer te zetten.
Hij gaat voorop in de strijd; de (verbale)
aanjager in het veld. Stimuleer hem
daarin. Geef hem ook taken die uitdagend zijn en een competitief element
hebben.
• De ‘gele’ speler laat je vooral benadrukken wat er goed gaat om anderen te motiveren om samen doelen te bereiken.
Hij is de inspirator en motivator binnen
het team, die zich vooral richt op team-

sfeer. Zorg dat hij dit ook op het veld
inzet door hem vooral complimenten
te laten geven aan medespelers met de
focus op wat er goed gaat. Vraag hem
daar ook om bijv. tijdens de rust.
•	De ‘groene’ speler richt zich op emoties
die aandacht verdienen binnen het
team voor betere samenwerking. Hij
heeft oog voor het welzijn van zijn
teamgenoten. Geef hem de ruimte om
dit, liefst individueel, te bespreken met
zijn teamgenoten. Hij is zorger en uitvoerder tegelijk. Uit jouw waardering
voor het uitvoeren van zijn afgebakende taak in het veld.

De DISCmethodiek is
ideaal voor
teambuilding
6

• De ‘blauwe’ speler herhaalt de tactiek
en geeft aan waarom er zo gespeeld
moet worden. Hij kan heel helder de
taken omschrijven. Laat hem dit vooral
ook doen bij de teambespreking of individueel met teamgenoten. Hij verwacht
ook van zijn coach dat deze hem een
helder omschreven taak meegeeft in
het veld. Leg hem vooral uit waarom hij
deze taak meekrijgt.

Voordelen van de methode
• In zeer korte tijd heldere en praktische
inzichten in gedragsvoorkeuren van
spelers.
• Een objectieve en positieve methode:
ieders gedragsvoorkeur is prima,
zolang het optimaal benut en ingezet
wordt.
• Er is een helder beeld van natuurlijk
(basisstijl) en aangepast gedrag (responsstijl).
• Het profiel geeft aan waaraan de
sportomgeving voor de speler
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moet voldoen.
• Het profiel geeft aan hoe een coach zijn
spelers het beste kan inzetten.
• De diverse profielen van een heel team
kunnen naast elkaar gelegd worden
tijdens een teambuilding. Dit leidt tot
meer inzicht in elkaars kwaliteiten en
tot betere samenwerking.

Tot slot
Zet de DISC-methodiek vooral in om
je ervan bewust te worden waar de
kwaliteiten liggen binnen de verschillende gedragsstijlen, en hoe je deze kunt
versterken in het belang van de teamprestatie. Ook gebruik je de profielen om,
bijvoorbeeld tijdens teambuilding, samen

de verschillende behoeftes van spelers
duidelijk te krijgen. Het creëert meer
begrip voor elkaar en meer gezamenlijke
verbinding met het teamdoel. En, ook niet
onbelangrijk: werken met deze methode
verhoogt het plezier in hockey, omdat spelers zich gekend voelen en gewaardeerd
worden voor hun unieke persoonlijke stijl.
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Als coach stuur je erop aan dat de speler zich gewaardeerd voelt.
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