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Introductie

Op onze levensweg ontmoeten we steeds andere mensen. We leven samen met anderen,
we werken samen met anderen. Het is fijn als dat samenwerken plezierig, inspirerend,
waardevol en zinvol verloopt en als we samen meer bereiken dan ieder van ons afzonderlijk.
Dit boek is voor al die lezers die geïnteresseerd zijn in hun eigen handelen en dat van
de mensen die zij ontmoeten. Door inzicht in je eigen denk-actiestijl en die van degenen
om je heen kun je nog betere bijdragen leveren in je werk, maar ook in je vrijetijdsactiviteiten, bijvoorbeeld bij een sportclub of in vrijwilligerswerk.
Mensen zijn verschillend. We weten het en we vergeten het. Ongemerkt gaan we er
toch vaak van uit dat anderen denken zoals wij en dat ze zich ook het liefste gedragen zoals wij. Als dat niet zo blijkt te zijn, zijn we verrast of in verwarring, we schrikken of we
kunnen niet geloven dat de ander denkt of doet zoals hij doet. Als we dat niet uitspreken,
kan dit leiden tot irritaties en conflicten. Op het werk of thuis. En dat is jammer.
Als we even stilstaan bij onze verschillen en als we daarbij erkennen dat anders niet
betekent beter of slechter, dan kunnen we makkelijker begrip opbrengen voor elkaar. Het
respect voor elkaar kan groeien. We gaan onze verschillen steeds meer waarderen en ze
niet meer proberen weg te poetsen, maar er juist gebruik van maken. We zien de aanvullingen, we voelen synergie.
Dan krijgen we meer plezier in onze ontmoetingen, meer inspiratie tijdens onze
vergaderingen, waardevollere producten en zinvollere besluiten. Als ieder vanuit eigen
kracht kan leven en werken, als ieder zijn eigen pad kan volgen en in ontmoetingen met
anderen energie kan uitwisselen, dan wordt leven en werken een intens boeiende reis.
Het is handig om daar een handvat voor te hebben, een overzichtskaart van die verschillende paden die mensen lopen; en wat je op de knooppunten waar de paden elkaar
kruisen, kunt verwachten. In het boek dat voor je ligt, willen wij je hier een beeld van
geven.
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BreinStijl@Work – het boek
BreinStijl@Work is bijna tien jaar geleden ontwikkeld. Het is een model waarmee jij
jezelf en je collega’s op een andere manier kunt leren kennen. Wat is jouw voorkeursgedrag? Onder welke omstandigheden ben jij het meest productief? Wat zijn jouw bijdragen aan een teamresultaat? Maar ook: wat kun jij van anderen leren om je eigen bijdrage
te vergroten?
BreinStijl@Work geeft inzicht in voorkeursstijlen van individuen en in de optimale
opbouw van teams. Dit inzicht in de verschillende stijlen verbindt en leidt tot waardering
en synergie binnen een team en tussen mensen onderling. Door deze inzichten wordt
nog eens duidelijk dat mensen samen meer toegevoegde waarde leveren dan ieder afzonderlijk: meer begrip, meer respect en meer waardering voor ieders unieke bijdrage!
In het BreinStijl@Work-model onderscheiden we vier centrale denk-actiestijlen,
KernStijlen genaamd: de creatieve Innovator, de logische Analyser, de resultaatgerichte
Implementer en de mensgerichte Humaniser. Dit boek is geschreven met deze KernStijlen voor ogen. Dat betekent dat we bij hun voorkeuren aansluiten bij het presenteren van
de inhoud en vorm.
Voor de Innovators schetsen we de betekenis en de mogelijkheden van BreinStijl@
Work in korte stukjes tekst, met gebruik van kleuren en iconen. Zij kunnen het boek zappend lezen. De Analysers zullen graag feiten lezen, onder andere over de ontwikkeling
van het model en de achterliggende theorie, gedetailleerde beschrijvingen en schema’s.
Met de beschreven toepassingen bieden we de Implementers onder ons handvatten om
in actie te komen. Humanisers zien door het boek heen ook steeds de mens achter de
stijlen. De cases, de voorbeelden en de oefeningen achter in de hoofdstukken geven hen
de gewenste mogelijkheden om interactief met de stof om te gaan.

BreinStijl@Work – de test
Wil je je naast de kennis en ervaring die we je in dit boek aanreiken verder verdiepen in
je eigen BreinStijl, dan kun je de online test doen. Je ontvangt dan je persoonlijke BreinStijlProfiel en rapport. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar bijlage 2.

In deel I gaan we in hoofdstuk 1 in op het BreinStijl@Work-model en de link met het
brein en onze denksystemen. Hoofdstuk 2 is het centrale hoofdstuk waar we de vier
KernStijlen uitvoerig voorstellen en toelichten. In elke KernStijl bieden we een algemene
kenschets, herkenningspunten, karakteristieke kenmerken en handige lijstjes. Daarnaast vertellen we kort iets over de andere stijlen.
Deel II gaat over BreinStijl@Work in de praktijk. Naast een meer algemene introductie typeren we de KernStijlen op thema’s als productief samenwerken (hoofdstuk
3), leiderschap en teambuilding (hoofdstuk 4), effectief communiceren (hoofdstuk 5),
innoveren en creatief denken (hoofdstuk 6) en persoonlijke groei en organisatieontwikkeling (hoofdstuk 7). We hebben een aantal cases opgenomen en met de verschillende
oefeningen kun je op een actieve manier al kennismaken met je eigen BreinStijl en die
van anderen.
In deel III ten slotte geven we een kernachtige typering van alle stijlen, samen met
enkele valkuilen en tips per BreinStijl.
Kortom, dit is een boek dat je van a (‘alles’) tot z (‘zappend’) kunt lezen!
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Productief samenwerken met elke
BreinStijl

‘‘‘Wat zijn wij verschillend, hè”, zei het vuurvliegje. “Ja”, zei de aardworm.’
– Toon Tellegen
BreinStijl@Work helpt je om te achterhalen waarom je team samenwerkt zoals het werkt
en hoe je daar met kleine aanpassingen verbeteringen in aan kunt brengen. Kennis van
de individuele BreinStijlen en van het TeamProfiel biedt je dit inzicht. Het TeamProfiel
geeft een totaalbeeld van alle BreinStijlen binnen een team. Elke persoonlijke BreinStijl
laat zien waar individuele voorkeuren liggen en hoe ieder van nature het liefste handelt,
maar blijft weg van persoonlijke interpretaties, zoals aardig of niet aardig, attent of niet
attent. Dat maakt BreinStijl@Work een veilig instrument om in te zetten voor teams.
Samenwerken is een belangrijk onderdeel in elke functie. Om productief samen te
werken als collega’s en om als team effectief te zijn met betrekking tot jullie doelen,
is inzicht in het werken binnen en met teams noodzakelijk. Effectieve teams hebben
namelijk specifieke kenmerken en vaardigheden: ze zijn opgebouwd uit mensen met
verschillende BreinStijlen en ze zijn in staat om taak én proces continu bij te stellen en
te verbeteren.
Effectieve teams zijn afgestemd op hun interne en externe omgeving en wisselen
daarmee steeds op een vruchtbare wijze informatie uit. In de samenwerking werken
deze teams vanuit begrip voor elkaar en elkaars goede intenties voor het gezamenlijke
doel. Door een goede manier van communiceren en samenwerken kan elk teamlid een
constructieve bijdrage leveren; standpunten verharden dan niet en posities worden niet
ingenomen, want dat gaat ten koste van het teamresultaat. Kennis van leidinggeven aan
de specifieke BreinStijlen helpt om niet alleen de juiste teams samen te stellen, maar
ook om in de dagelijkse praktijk collega’s gericht te houden op het teamresultaat en ze
goed in te zetten en te begeleiden.
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Als je voor ogen hebt wat je wilt bereiken in de samenwerking met anderen, gaan onze
tips je helpen om met elkaar, en niet ten koste van een van de partijen, deze doelen te
realiseren.
In de volgende paragrafen belichten we een aantal aspecten van teamwerk: vertrouwen
als basis voor teamwork, fasen van groepsvorming en het samenstellen van MultiStijlteams. Daarbij geven we aan welke bijdrage inzicht in BreinStijlen kan leveren. Het
hoofdstuk sluit af met inzicht in de vier KernStijlen: hoe werken zij met andere stijlen
samen en hoe geef je hen optimaal leiding? De leidinggevende heeft daarbij de rol van
treinmeester: hij zorgt ervoor dat alle lijnen elkaar op de juiste punten kruisen om een
optimaal eindpunt te bereiken. Ofwel: de juiste persoon op de juiste plek met een opdracht waar hij goed mee uit de voeten kan, samen met collega’s die daar optimaal aan
kunnen bijdragen.

3.1

Inzicht in BreinStijlen vergroot het vertrouwen binnen teams

BreinStijlen zijn onafhankelijk van de verschillende rollen in een team. Een BreinStijl is
een constante factor van een persoon, ongeacht de werkomgeving of teamsamenstelling.
Als je de BreinStijlen van teamleden kent, weet je veel over hun voorkeur voor manieren
van samenwerken, communicatie, probleem oplossen enzovoort. Omdat BreinStijlen
waardevrij zijn, dat wil zeggen dat elke BreinStijl goed is, zijn er weinig barrières om ze
in kaart te brengen en met elkaar uit te wisselen. Deze informatie over elkaar geeft openheid binnen het team. Openheid draagt bij aan het vertrouwen dat mensen in elkaar
hebben.
Volgens teamdeskundigen begint elk goed teamresultaat met een hoog gehalte aan
vertrouwen. Lencioni (2002) schetst een piramide als model voor de ontwikkeling van
hoogproductieve teams. De basis van de piramide wordt gevormd door de mate van vertrouwen in het team: hoe groter het vertrouwen, des te steviger de basis voor alle bovenliggende lagen. De vijf grootste problemen in teams volgens Lencioni zijn weergegeven
in figuur 3.1.

vermijden van
verantwoordelijkheid

gebrek aan betrokkenheid

angst voor conflicten

afwezigheid van vertrouwen

Figuur 3.1 De vijf disfuncties van teams
Bron: Lencioni (2002)

Omgekeerd, als er veel vertrouwen is, kunnen conflicten beter worden gehanteerd en
daarmee kunnen ze zelfs een productieve bron van ideeën en vernieuwing worden. Als
meningsverschillen en conflicten goed worden opgelost, ontstaat er een hoge betrokkenheid, die op haar beurt weer voorwaarde is voor het nemen van verantwoordelijkheid, elkaar aanspreken op afspraken en de geleverde kwaliteit van het werk. Dit leidt
uiteindelijk tot een optimaal resultaat. Lencioni stelt dat elk teamlid, en dus niet alleen
de manager of leidinggevende, in gelijke mate verantwoordelijk is voor het resultaat in
alle lagen van de piramide.
Als je je eigen BreinStijl en die van anderen kent, geeft dit niet alleen meer openheid
en vertrouwen. Belangrijker is dat teamleden hun stijl dan bewust kunnen gaan inzetten
en hun gedrag bewust op elkaar kunnen afstemmen om samen een optimaal resultaat
neer te zetten. Onze ervaring is dat ook teams waar de veiligheid nog niet optimaal is,
een sprong in onderling vertrouwen en conflicthantering kunnen maken als zij hun
BreinStijlen uitwisselen en de tips voor samenwerking en effectieve communicatie (zie
hoofdstuk 5) gaan toepassen. Hierbij is een passende (externe) begeleiding wel plezierig.
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weinig aandacht
voor resultaat
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3.2

BreinStijl@Work helpt teams in hun ontwikkeling

Elk team doorloopt, onafhankelijk van omvang, samenstelling en werkomgeving, afwisselend vijf fasen (Tuckman & Jensen, 1977) (zie figuur 3.2). Inzicht in BreinStijlen kan
een team op verschillende momenten in zijn ontwikkeling van dienst zijn.

adjourning
performing
norming
storming
forming

Figuur 3.2 De vijf fasen in teamontwikkeling
Bron: Tuckman & Jensen(1977)

In de forming-fase maken de teamleden kennis met elkaar, is er een uitwisseling van
persoonlijke geschiedenissen en eigenschappen (zoals BreinStijlen) en worden de doelstellingen van de groep duidelijk. In de storming-fase spelen meningsverschillen en conflicten. Dit zijn interpersoonlijke botsingen die onvermijdelijk zijn omdat mensen er
verschillende BreinStijlen, persoonlijkheden en opvattingen op nahouden. Een Analyser
benadert zaken anders dan een Innovator, een Implementer weer anders dan een Humaniser. Als de BreinStijlen in de forming-fase zijn uitgewisseld, ben je in de storming-fase
beter voorbereid en kun je de onderlinge verschillen snel en gemakkelijk bespreekbaar
maken. Storming is een signaal dat over een bepaald onderwerp norming moet plaatsvinden – het maken van afspraken over taak en proces: Hoe doen wij de dingen hier?
Wat moet er gebeuren? Wie heeft welke taak? Wat verwachten we van elkaar? Met kennis
van de verschillende BreinStijlen in het team wordt ook norming een vruchtbaardere fase
omdat er begrip en respect is voor de diverse behoeften die alle aan bod moeten komen.
Er kan dus snel constructief worden onderhandeld. Met deze afspraken als basis kan
het team de fase van performing ingaan. Dat is de fase waarin de teamleden daadwerkelijk productief zijn, constructief en synergetisch samenwerken en zo een goed resultaat neerzetten. Hier wordt het voor het team belangrijk om de diverse BreinStijlen zo

Het is goed om te weten dat wij de werkelijkheid, en dus ook elkaar, (onbewust) waarnemen vanuit onze eigen BreinStijl. Het is daarbij niet zo dat ‘opposites attract’, maar juist
eerder dat wij ‘makkelijker meevoelen met mensen die net zo zijn als wij’ (Bolte Taylor,
2007). De verschillen met onze collega’s en partners vallen ons daarom meestal in negatieve zin op. Onze eigen Innovator-creativiteit is in de ogen van een Analyser-collega
misschien chaotische luchtfietserij, ons warm empathisch vermogen kan voor een Implementer beklemmend aanvoelen. Als je je daarvan bewust bent, kun je effectiever met
elkaar omgaan.
In de volgende paragrafen beschrijven we hoe de vier KernStijlen zich bij voorkeur in
teams gedragen, hoe zij samenwerken met andere stijlen en wat daarin handige aandachtspunten zijn, zowel voor de BreinStijl zelf als voor degene met wie wordt samengewerkt. Bovendien geven we aan hoe de KernStijlen het beste door een leidinggevende
kunnen worden aangestuurd en hoe zij mensen met andere stijlen waarnemen.
Onze tips gaan ervan uit dat je de voorkeur van de persoon respecteert en er zo veel
mogelijk rekening mee houdt. Wij ontlenen deze visie aan de kennis over neurale netwerken: het is gemakkelijker om bestaande netwerken (en dus voorkeurspatronen) te
versterken dan nieuwe netwerken aan te maken (Sitskoorn, 2006; Buckingham & Clifton, 2002). Als jij aansluit bij het voorkeurspatroon van je collega, kost dit hem dus de
minste energie. Omgekeerd kun jij anderen vragen om met jouw voorkeuren rekening
te houden.
Dat samenwerking een spel is van geven en nemen, zal duidelijk zijn. De bijdrage
van BreinStijl@Work als waardevrij teamontwikkelinstrument is dat alle stijlen evenveel
respect en waardering verdienen. Daarnaast kun je elkaar gemakkelijker begrijpen als je
een gedeeld begrippenkader hebt. Discussies kunnen helder en open worden gevoerd.
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complementair mogelijk in te zetten, zodat elke stijl maximaal tot zijn recht komt en de
andere stijlen versterkt. De tips die je in dit boek vindt, kunnen daarbij helpen. Ten slotte
bereikt het team de adjourning-fase. Met elkaar wordt het behaalde resultaat gevierd en
wordt er bewust afscheid genomen van vertrekkende teamleden.
Hoewel we de vijf fasen voor de duidelijkheid volgtijdelijk hebben weergegeven, gaat
een team in werkelijkheid door deze vijf fasen heen en weer. Het team valt onder bepaalde omstandigheden terug en begint zelfs helemaal opnieuw bij forming zodra een
lid van de groep vertrekt of vervangen wordt.
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3.3

Samenwerken met de Innovator

Innovators hebben veel behoefte aan ruimte, zowel fysiek als mentaal. Ze zitten graag in grote kamers, liefst met een weids uitzicht en
hebben veel beweging nodig en veel vrijheid. Ze willen zelfstandig
kunnen denken en werken. Hun behoefte aan persoonlijke ruimte,
vrijheid en flexibiliteit maakt Innovators eerder individualistisch dan
geneigd tot samenwerking. Het liefst werken zij steeds korte periodes
met anderen samen en doen tussendoor ‘hun eigen ding’. Zij kunnen genieten van een teamprestatie, vooral als die het hoogtepunt is
van een verzameling individuele activiteiten die op een unieke manier samenkomen en die niet te lang duren. Binnen een team denken
Innovators graag even met iedereen mee. Ze lopen over van ideeën
en dragen gemakkelijk oplossingen voor problemen aan. Innovators hebben de neiging
eigen kaders te scheppen en regels of afspraken met voeten te treden. Zij zien regels als
een middel en nooit als een doel. Als afspraken niet bijdragen tot het bereiken van het
hogere doel dat zij voor zich zien, kunnen Innovators ze gemakkelijk naast zich neerleggen. Dit maakt het voor andere BreinStijlen weleens lastig om met Innovators om te
gaan.
De Innovator als teamlid
In een team heeft de Innovator een rol als visionair. Zij is degene die kwesties ter tafel
brengt als:
–– Wat is onze (langetermijn)visie?
–– Waar staan we over vijf jaar met ons bedrijf/onze afdeling?
–– Wat zijn de echt belangrijke zaken waar we ons mee bezig moeten houden?
Innovators zien ‘het grote plaatje’. Ze merken trends en ontwikkelingen op die anderen
veelal ontgaan. Ze gebruiken deze informatie bij het creëren van organisatieconcepten,
toekomstvisies of grootschalige veranderingstrajecten die het fundament van een organisatie raken. Ze zijn gericht op de essentie, de wezenlijke aard van de dingen, en hoe ze
die kunnen veranderen. Daarbij hebben ze vaak een ideale situatie voor ogen, wat voor
de andere denkstijlen onrealistisch kan overkomen. (Management)teams die Innovators
missen, kunnen te lang blijven drijven op succesformules uit het verleden. De organisatie kan inslapen of bureaucratisch worden. Als de omgeving verandert, zal geen van de
teamleden dat snel opmerken of veel druk voelen om aanpassingen aan te kaarten. De

De bijdrage van de Innovator aan het team is ook die van vernieuwer en inspirator. Een
Innovator stelt onophoudelijk vragen als:
–– Hoe kunnen we dit anders of beter doen?
–– Zouden we niet heel anders moeten gaan werken, in plaats van meer of harder?
–– Hoe kunnen we dit steeds terugkerende probleem fundamenteel oplossen?
Bovendien levert ze hier liever nog (ongevraagd) direct de ideeën voor aan. Gedreven
door een visie van een ideale toekomst of een ideaal bedrijfsresultaat zoekt de Innovator
onvermoeibaar naar manieren om het werk anders te doen. Ze kan daarbij zeer overtuigend zijn, op het drammerige af. In principe laat de Innovator anderen vrij, maar
ze heeft weinig geduld met mensen die allerlei bezwaren te berde brengen en ze kan
deze mensen, zeker als ze onder druk staat, eigengereid overrulen. Haar enthousiasme
is doorgaans echter heel aanstekelijk en vaak wint ze al snel mensen voor haar ideeën.
Fouten ziet ze als kansen om te groeien en te verbeteren. Haar communicatie in
een team kan nog weleens eenrichtingverkeer zijn: veel zenden, minder ontvangen. Dit
komt ook doordat de Innovator in haar visie wel tien tot vijftien jaar vooruit kan zijn en
andere denkstijlen daar simpelweg niets tegenin weten te brengen. Bovendien raakt ze
niet snel ontmoedigd: als het ene idee niet wordt geaccepteerd, komt ze wel met het andere. Kortom, met een Innovator in een team is het nooit saai.
Innovators zijn imaginatief en niet zozeer emotioneel. Ze denken en formuleren abstract en voelen de emoties van anderen niet altijd even goed aan. In hun gedrevenheid
en enthousiasme kan de Innovator letterlijk over de gevoelens van anderen heen denderen. Uit zichzelf zullen ze anderen weinig hulp of ondersteuning bieden, omdat ze
niet makkelijk zullen opmerken dat iemand hulp nodig heeft en zij die zelf ook niet snel
zullen vragen. Desgevraagd helpen Innovators graag als het snel en gemakkelijk gaat en
het liefst meteen ook tot een oplossing leidt. Omdat ze leven in de wereld van de ideeën,
kunnen Innovators op anderen soms wat minder persoonlijk overkomen. Ze kunnen,
net als Analysers, sterke denkers zijn die voor anderen moeilijk te benaderen of te grijpen zijn. Met andere Innovators kunnen ze in een machtsstrijd belanden, omdat ieder
vurig gelooft in het eigen idee en ideaal.
Innovators koesteren zich echter wel in de warmte van de groep en hun bijdrage aan
het teamproces is hun levendigheid, hun gevoel voor humor en speelse inventiviteit.
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denkkracht wordt niet gericht op vernieuwing en de organisatie kan ten onder gaan. In
deze zin is de Innovator onontbeerlijk in een team.
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Leidinggeven aan een Innovator
Een Innovator gedijt het beste onder een laissez-faire leiderschapsstijl. Met andere woorden: geef de Innovator veel vrijheid en verantwoordelijkheid om haar eigen taken en
werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten. Doe een beroep op haar creativiteit
door haar uit te nodigen voor brainstorms of als klankbord voor ideeën. Wees duidelijk
als je vindt dat de fase van het genereren van ideeën afgesloten kan worden en je implementatie verwacht. Een Innovator stimuleer je het meest door haar grote uitdagingen
of ‘onmogelijke’ opdrachten te geven, die (moeten) passen binnen nog grotere kaders.
Blindelings oplossingen of acties moeten verzinnen terwijl het achterliggende doel haar
niet duidelijk is, kan Innovators in verwarring brengen of demotiveren. Hun kracht, en
ook hun voorkeur, ligt in de eerste fase van het creatief probleemoplossen, het bepalen
van de wens (zie ook paragraaf 6.2). Stuur een Innovator niet zozeer op aanwezigheid,
maar op het resultaat dat zij moet leveren en bied haar ondersteuning, bijvoorbeeld ten
aanzien van plannen, afspraken maken, deadlines bewaken en archiveren. Een Innovator moet ook kunnen experimenteren. Geef ruimte voor het nemen van (enig) risico.
Door haar eventuele fouten als kansen te zien waarvan zij en ook de rest van het team
kan leren, geef je de Innovator ruimte om zich voluit te ontplooien en te groeien.
Om zo goed mogelijk om te gaan met de Innovator in je team kun je als teamlid en leidinggevende onderstaande tips gebruiken.
Tips om goed om te gaan met Innovators in teams
• Respecteer de behoefte aan fysieke ruimte en beweging
• Verwacht niet te veel gezamenlijkheid en zeker niet veel overleg
• Wees beducht op continue verandering en het eigenzinnig herdefiniëren van kaders of
afspraken
• Richt samenwerking in als korte piekervaringen, momenten waarop iedereen even samenkomt en door bundeling van ieders kracht een positief resultaat wordt neergezet
• Zeg ‘ik heb een idee’ en niet ‘ik heb een plan’
• Loop binnen met een probleem en vraag om even mee te denken voor een oplossing
• Wees in voor een (woord)grap
• Houd werkoverleg kort en op hoofdlijnen; reserveer tijd voor korte brainstorms
• Durf te vertrouwen op haar intuïtie
• Waardeer openlijk haar rol als sparringpartner en vier successen
• Wees flexibel met planning en communicatie, verwacht geen ‘van negen tot vijf’-aanwezigheid
• Betrek in feedback het effect van haar gedrag op de kwaliteit van het eindresultaat

