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Stel je voor dat je je onderneming zó inricht 
dat je precies die dingen doet die jouw hart 
hebben en die bij jou passen als persoon. Dat 
je klanten hebt waarvan je energie krijgt én 
dat je precies weet hoe je met die klanten 
moet communiceren… 

Utopie? Verre van dat! 

Mensen zijn mensen. Maar als coach, trainer, 
adviseur, therapeut of kenniswerker weet jij als 
geen ander: de ene mens zit anders in elkaar 
of vertoont ander gedrag, dan de andere 
mens. Als (beginnend) ondernemer kun je 
daar last van hebben, omdat je bijvoorbeeld 
het gevoel hebt dat je langs elkaar heen 
praat, dat je elkaar niet begrijpt, of omdat je 
niet die klanten aantrekt waar jij graag mee 
werkt. Juist als christen-coaches, 
christentherapeuten of christenadviseurs 
kunnen we het gevoel  
 

hebben dat we iedereen moeten helpen. Maar 
je kúnt niet iedereen helpen: God heeft jou 
een specifieke doelgroep gegeven. Besef dus 
dat als je rekening houdt met de verschillende 
persoonlijkheidstypes en ook nadenkt over je 
eigen M.I.K (Meest Ideale Klant), je mensen 
écht kunt liefhebben.  

 
Deze ondernemerstest levert je drie dingen op:  
1. Inzicht in jezelf  
2. Inzicht in jouw M.I.K. 
3. Inzicht in hoe je jouw M.I.K. aantrekt 

 

 
Veel inspiratieplezier! 
 
 
 
Ps. De test in dit document is gebaseerd op de 
‘DISC-test’ 
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WELK TYPE 
ONDERNEMER  
BEN JIJ? 
 
 
Omcirkel het antwoord dat jou het beste 
typeert:  
 
1. Wanneer ik met een taak bezig ben: 

a. Wil ik absoluut niet gestoord 
worden 
b. Ben ik altijd in voor een praatje 
c. Ben ik bereid te luisteren wanneer 

er iets aan de hand is 
d. Heb ik concentratie nodig  

 
2. Bij het luisteren naar een verhaal: 

a. Moet het vooral vlot en duidelijk 
verteld worden 

b. Maakt het me niet uit wanneer de 
helft verzonnen is 

c. Ga ik er vaak helemaal in op en 
leef ik mee 

d. Vind ik het vooral belangrijk dat 
het op feiten gebaseerd is  

 
3. Wanneer er een beslissing genomen moet 
worden: 

a. Wil ik dat die snel genomen wordt  
b. Beslis ik, zonder bij voorbaat na te 

denken over de consequenties 
c. Wil ik graag overleggen met 

anderen 
d. Wil ik dat de beslissing gebaseerd 

is op goede argumenten 
 
4. Mensen in mijn omgeving, zien mij als: 

a. Gedecideerd en zelfverzekerd  
b. Spontaan en enthousiast 
c. Rustig en vriendelijk 
d. Nauwkeurig en observerend 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Als ik tijdens een discussie of vergadering 
mijn mening geef: 

a. Zal ik mijn mening niet laten 
veranderen door anderen 

b. Probeer ik anderen te overtuigen 
van mijn mening 

c. Pas ik mijn mening snel aan 
anderen aan 

d. Geef ik mijn mening met goede 
argumenten 

 
6. Ik heb het liefst collega’s en mensen om 
mij heen, die: 

a. Weten wat ze willen 
b. Spontaan en enthousiast zijn 
c. Betrokken en vriendelijk zijn 
d. Hun werk en hun planning goed 

georganiseerd hebben 
 
7. Ik wil het liefst waardering voor: 

a. Het behaalde resultaat  
b. Mijn sociale vaardigheden 
c. Mijn harde werken en loyaliteit 
d. De kwaliteit van mijn werk 

 
8. Ik spreek: 

a. Zelfverzekerd en direct 
b. Enthousiast en emotioneel 
c. Rustig en afwachtend 
d. Kritisch en gedetailleerd 
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Wat betekent dit concreet 
voor jou als ondernemer? 

 

Totaalscore	
 

Tel bij elkaar op hoe vaak je antwoord a, 
b, c, of d hebt gegeven (totaal moet ‘8’ 
zijn): 
a.  = 
b.  = 
c.  = 
d.  = 
Totaal = 

 
Wat betekent dit concreet 
voor jou als ondernemer? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veel antwoord ‘a.’ gescoord?  
Je hebt relatief veel ‘dominantie’ in je persoonlijkheid en bent een leider! Je hebt visie en denkt graag 
in het groot. 
 
Je persoonlijkheidssterkten als je vooral Dominant hebt gescoord 
• Probleemoplosser 
• Doorzetter 
• Besluitvaardig 
• Durft risico’s te nemen 
• Sterke wil 
 
Je mogelijke valkuilen als je overwegend Dominant hebt gescoord 
• Vindt het lastig om rekening te houden met gevoelens of ideeën van anderen 
• Kan overheersend worden 
• Is niet heel nauwkeurig 
• Is snel ongeduldig 
• Wil teveel tegelijk 
 
Tips voor jou wanneer je overwegend Dominant hebt gescoord 
• Neem de tijd om te genieten en te ontspannen 
• Maak een realistische planning voor een project, inclusief details 
• Ga minder de competitie aan en werk meer samen 
• Eis niet zoveel van anderen als dat je van jezelf eist 
• Geef complimentjes aan de mensen om je heen, maar ook aan jezelf 
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Veel antwoord b. gescoord? Je scoort hoog in ‘Invloed’ en bent een inspirator! Je staat graag voor 
groepen en draait je hand niet om voor het houden van een workshop of training. 
 
Je persoonlijkheidssterkten als je vooral Invloed hebt gescoord 
• Spontaan 
• Intuïtief 
• Zeer onderhoudend, gezellig 
• Snel enthousiast 
• Levensgenieter 
 
Je mogelijke valkuilen als je overwegend Invloed hebt gescoord 
• Heeft de neiging om eerst te doen en pas daarna na te denken 
• Is impulsief 
• Kan chaotisch zijn 
• Vindt het moeilijk om naar anderen te luisteren, omdat ze zelf graag praten 
• Is heel optimistisch, maar kan daardoor het realisme vergeten 

 
Tips voor jou wanneer je overwegend Invloed hebt gescoord 
• Schat je taken en de bijbehorende tijd realistischer in 
• Maak een planning 
• Zorg dat je een vaste plek hebt voor belangrijke dingen 
• Leer om dingen consequent af te maken (niet alleen beginnen…) 
• Luister naar anderen, oftewel: hou af en toe even je mond  

 
Veel antwoord c. gescoord? Je hebt relatief hoog gescoord op ’stabiliteit’ en bent een goede 
‘supporter’! Je werkt graag 1-op-1 met mensen. 

Je persoonlijkheidssterkten als je vooral Stabiel hebt gescoord 
• Harmonieus 
• Rustig 
• Betrouwbaar 
• Loyaal 
• Harde werker 
 
Je mogelijke valkuilen als je overwegend Stabiel hebt gescoord 
• Vindt het moeilijk om conflicten aan te gaan 
• Neemt niet graag risico’s, kan zeer behoudend zijn 
• Vindt het lastig om haar grenzen aan te geven 
• Voelt zich over-verantwoordelijk 
• Wil iedereen tevreden houden 

 
Tips voor jou als je overwegend Stabiel hebt gescoord 
• Neem vaker initiatief  
• Geef je eigen grenzen aan en bewaak ze ook 
• Ga eerder een confrontatie aan, zodat het geen conflict wordt 
• Neem op tijd rust 
• Neem negatieve kritiek niet persoonlijk op  
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Heb je ongeveer gelijk 
gescoord op meerdere 
types? Je bent een mix 
van alle kenmerken van de 
betreffende types! 
Omcirkel in bovenstaande 
boxen datgene wat jij 
herkent in jezelf. 

 

“Werk vooral met je sterke punten; dat kost de minste energie!” 

  

Veel antwoord d. gescoord? Je bent een consciëntieus ondernemerstype, een ‘observator’! Je bent 
goed in het analyseren van problemen en het geven van gefundeerd advies. 
 
Je persoonlijkheidssterkten als je vooral Consciëntieus hebt gescoord 
• Nauwkeurig 
• Analyserend en observerend 
• Weegt voors en tegens zorgvuldig af 
• Houdt het proces goed in de gaten 
• Gericht op kwaliteit 
 
Mogelijke valkuilen als je overwegend Consciëntieus hebt gescoord 
• Vindt het moeilijk om intens te genieten en te ontspannen 
• Neemt moeilijk beslissingen 
• Onderneemt niet graag nieuwe dingen, kan star zijn 
• Werkt gedetailleerd, maar daardoor ook langzaam 
• Is zeer perfectionistisch (op een verlammende manier) 
 
Tips voor jou als je overwegend Consciëntieus hebt gescoord 
• Durf vaker risico’s te nemen 
• Ga met meer optimisme te werk 
• Reageer niet gelijk kritisch of negatief op een voorstel 
• Zeg wat je dwarszit 
• Wees niet te perfectionistisch; uitstekend is goed genoeg en fouten maken mag! 
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WELK TYPE IS JOUW 
IDEALE KLANT? 
 
Door goed op te letten wat voor soort 
gedrag jouw IDEALE klant (of cliënt) 
vertoont en door te luisteren naar de 
soort vragen die hij of zij stelt, kun je 
een soort quick scan maken van zijn 
of haar persoonlijkheid. Met de nadruk 
op quick scan, oftewel: je weet het 
niet zeker dat dit ook zo is, maar dit is 
in elk geval de eerste indruk die je 
van iemand hebt. Die informatie heb je 
nodig om na te kunnen nadenken 
over jouw Meest Ideale Klant. Lees de 
vier klantprofielen door; Met welk type 
mensen werk jij het liefste? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dit gedrag vertoont je ideale klant: 
Hij (of zij) komt zelfverzekerd over 
Hij communiceert daadkrachtig 
Hij weet wat hij wil of welk 
resultaat hij wil behalen 
Hij is vooral taakgericht, wil graag 
snelheid 
 
Dit soort vragen stelt je klant: 
Wat levert jouw dienst mij op? 
Wat is de investering of wat kost 
het? 
Wanneer kun je leveren of 
wanneer kunnen we beginnen? 
Wat voor service verleen je? 
 
Jouw klant zou ‘Dominant’ als 
persoonlijkheidstype kunnen  
hebben. 
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Dit gedrag vertoont je ideale klant: 
Hij (of zij) is weifelend, heeft tijd nodig om te 
beslissen 
Hij is vriendelijk en loyaal 
Hij luistert aandacht naar je 
Hij heeft een heel vriendelijke uitstraling 
 
Dit soort vragen stelt je klant: 
Hoe gaat jouw dienst mij helpen? 
Kan je mij verzekeren dat ik er echt iets aan 
heb? 
Wat als ik toch besluit om het niet te doen? 
Waarom zou ik jouw dienst of bij jou een 
bepaald product afnemen? 
 
 
 
Jouw klant zou ‘Stabiel’ als persoonlijkheid 
kunnen hebben.  
 

Dit gedrag vertoont je ideale klant: 
Hij (of zij) maakt graag grapjes 
Hij is enthousiast en spontaan 
Hij snijdt hele andere onderwerpen aan, 
wil graag voelen of jullie een klik hebben 
Hij maakt complimenten 
 
Dit soort vragen stelt je klant: 
Wie ben jij? Vertel me eens wat meer over 
jou en jouw diensten. 
Wie maakt er nog meer gebruik van jouw 
diensten? 
Wanneer kunnen we beginnen? 
Hoe heeft jouw dienst jou zelf of anderen 
geholpen? 
 
 
Jouw klant zou ‘Invloed’ als 
persoonlijkheidstype kunnen hebben.  
 

Dit gedrag vertoont je ideale klant: 
Hij is taakgericht, zakelijk en taakgericht, 
kan kritisch overkomen 
Hij stelt zeer nauwkeurige, gerichte en 
gedetailleerde vragen 
Hij vindt kwaliteit erg belangrijk 
Hij wil graag alle voors en tegens weten 
van jouw dienst of product 
 
Dit soort vragen stelt je klant: 
Wat krijg ik voor de prijs die ik betaal? 
Heb je bewijs dat jouw dienst of product 
echt werkt? 
Kun je me precies uitleggen hoe het 
werkt of hoe het proces in elkaar zit? 
Mag ik er even over nadenken en dan 
bij je terugkomen? 
 
Jouw klant zou ‘Consciëntieus’ als 
persoonlijkheidstype kunnen hebben.  
 

“Werken met jouw ideale klant houd je het langste vol” 
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ZO TREK JE JOUW 
IDEALE KLANT AAN! 

 
 
 
 
 
 
 
Als ondernemer trek je bepaalde klanten 
of cliënten aan die op jouw manier van 
communiceren en handelen resoneren. 
De een vindt het geweldig wat je doet, 
een ander kan er helemaal niets mee of 
begrijpt je niet. En dat is prima. We 
kunnen niet iedereen helpen of op een 
goede manier adviseren en dat hoeft ook 
helemaal niet.  
 
 
Heb je helder naar welk type klant jouw 
voorkeur uitgaat? Ontdek de do’s en 
don’t’s per klanttype. Wanneer je in je 
marketingstrategie rekening houdt met 
deze kenmerken, en je positioneert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jezelf in jouw markt op een manier die  
aansluit bij dit type klanten, dan zal je 
automatisch de juiste mensen gaan 
aantrekken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat moet je doen als een klant 
vooral Dominant is? 
Praat in resultaten – wat levert jouw 
dienst je klant op? 
Geef directe en korte antwoorden 
Biedt alternatieven aan en laat de 
klant kiezen 
Straal zelfverzekerdheid uit 
 
Wat moet je vermijden? 
Besluiteloos reageren 
Overdreven vriendelijk zijn 
Teveel details vertellen of teveel 
ingaan op de stappen van een 
proces 
Herhalingen in wat je vertelt 
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Wat moet je doen als een klant 
vooral Consciëntieus is? 
Focus op de details en vertel 
zoveel mogelijk feiten, hou het 
zakelijk 
Toon aan dat jouw product of 
dienst het beste bij je klant past 
Zorg voor orde en netheid is alles 
wat je doet 
Leg alles schriftelijk vast 
 
Wat moet je vermijden? 
Over koetjes en kalfjes praten 
Te persoonlijk zijn in je 
communicatie 
Onnauwkeurig zijn in je 
berekeningen of in de feiten waar 
je over spreekt 
Teveel (glim)lachen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat moet je doen als een klant 
vooral ‘Invloed’ is? 
Luister met aandacht 
Maak grapjes, gebruik je humor 
Zorg dat je een open, vriendelijke 
uitstraling hebt 
Straal enthousiasme uit over je klant, 
maar ook over je dienst 
 
Wat moet je vermijden? 
Onecht gedrag, je vriendelijkheid 
moet wel gemeend zijn 
Afstandelijk en te zakelijk gedrag en 
communicatie 
Zelf teveel aan het woord zijn 
Beslissen voor je klant 
 
 
 

Wat moet je doen als een klant 
vooral Stabiel is? 
Vriendelijk en geduldig spreken 
Oprecht zijn en betrouwbaar 
De stappen van je dienst duidelijk 
maken, zodat je klant weet waar hij 
aan toe is 
Laat zien dat je bekwaam bent 
 
Wat moet je vermijden? 
Beloftes doen die je niet kunt 
nakomen 
Verwachten dat hij of zij NU een 
beslissing neemt 
Te direct of snel communiceren 
Van de hak op de tak springen 
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WHAT’S NEXT? 

Meld je hier GRATIS aan voor 
deze tweedaagse training  
of ga naar 
www.bijbelsebusinessboost.nl 
 
Kun je niet? Meld je dan toch aan. 
Je ontvangt dan de replay :-) 

 

 
 
 
Wil jij aan de slag met je marketing en 
positionering zodat je jouw ideale klant 
op de juiste en meest effectieve 
manier gaat aanspreken? En wil je 
weten hoe je dat op een 
hedendaagse, maar ook Bijbelse 
manier kunt doen?  
 
Je bent van harte welkom bij onze 
tweedaagse online Bijbelse Business 
Boost! 
 
Je ontdekt o.a.: 

• Hoe je meer klanten krijgt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Bijbelse principes voor een 
succesvol bedrijf 

• Hoe je hedendaagse 
marketingtools op een Bijbelse 
wijze kunt inzetten 

 
Zodat je vanuit je hart jouw ideale 
doelgroep daadwerkelijk verder 
kunt helpen, zonder je zorgen te 
hoeven maken over geld, of 80 
uur in de week te hoeven werken. 


