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Ik beken kleur
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Met een gekleurde stip op onze trui kijken we elkaar aan. We schieten meteen 
in de lach. Natuurlijk wisten we dat al langer dan vandaag! Wij hebben geen 
gesofisticeerde vragenlijst nodig die ons indeelt in rood, geel, blauw of groen. 

De voorbije zes jaar waarin we samenwerkten aan Caleidoscoop was het al overduidelijk: wij zijn allebei blauw.

Vooraleer je mij en de eindredacteur er nu van verdenkt banden te hebben met een bepaalde politieke partij: 
het gaat hier over de blauwe persoonlijkheidsstijl uit het DISC-model. Het DISC-model groepeert gedrag in vier 
persoonlijkheidsstijlen: dominant (rood), invloedrijk (geel), stabiel (groen) en consciëntieus (blauw).

Het lachmoment met blauwe stip vindt plaats op tweedaagse met het team van Vrij CLB Netwerk Schaarbeek. 
We gebruiken het DISC-kleurenmodel om elkaar beter te begrijpen en ons gedrag op het werk makkelijker 
bespreekbaar te maken. We herkennen ons wel in de uitleg bij onze kleur. Hoe meer blauw, des groter je de 
neiging hebt om regels en procedures te gebruiken om je omgeving te organiseren, structureren en controleren. 
Andere typische blauwe kenmerken zijn: nauwkeurig, geordend, perfectionistisch, onderzoekend, beleefd en 
kwaliteitsbewust. Blauwe mensen mag je ook omschrijven als ‘de kritische vragensteller’.

Toch durf ik te hopen dat wij op Caleidoscoop niet alleen een blauwe stempel (lees facts and figures) drukken 
en ook voor jou als gele, rode of groene lezer wel altijd iets in petto hebben. Want … onze in ’t kort bij elk 
artikel zou toch ideaal moeten zijn voor de ‘rode’ lezer die meteen de essentie wil? We geven toch ook genoeg 
plaats aan ‘gele’ bijdragen van enthousiaste praktijkmensen? En onze vaste rubrieken, die zorgen toch voor 
duidelijke regelmaat en voorspelbaarheid bij onze ‘groene’ lezers? 
Benieuwd naar de kleuren die jij nog ontdekt in dit nieuwe nummer!

Veel leesplezier!

M
Blauwe mensen 

mag je ook omschrijven 
als ‘de kritische 

vragensteller’.“
”

Veerle Germeijs
Hoofdredacteur Caleidoscoop
hoofdredactie@caleidoscoop.be




