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Insights, een kleurentaal voor beter afstemmen en verbinden.  

door YellowBox, Eunice Gubbels  



  Aanleiding

Een minder conflictueuze schade-afhandeling kost minder tijd en geld!  
Hoe verkrijg je meer verbinding en harmonie binnen de praktijk van de 
letselschadebehandeling?

• lichte gevallen kunnen sneller  
door verbinding eigen verzekeraar en klant te verbeteren 

• langlopende gevallen kunnen korter  
van tournooimodel (juristen <—> advocaten) naar harmoniemodel 

In dit uur aandacht voor de vaardigheden van de mens binnen het 
proces. 



   Programma

Het Insights model  
- inzicht in jezelf en de ander (stijl en behoeften) 
- inzicht in hoe je kunt afstemmen en verbinden  
- gebaseerd op typologie van Jung (I/E, T/F, S/N) 
- kleurentaal, eenvoudige kapstok 

Resultaat beter afstemmen en verbinden:  
- versnelling  
- voorkomen onnodige rechtzaken/leed 
- win-win 
  
Een inkijkje in de (kleuren)taal van het Insightsmodel.  



In communicatie gaat het 7% over WAT je zegt 
en 93% WIE met elkaar in gesprek zijn.

Albert Mehrabian 
“Silent Messages”

Non-Verbal
55%

Tone
38%

Words
7%



     De Insights kleurenkwadranten

Helder Blauw 
gedetailleerd 

gestructureerd 
realistisch

Vurig Rood 
groots 
scherp 
uitdagend

veilig 
sterk persoonlijk waardenbesef 

attent 

Zacht Groen

verbeeldingskracht 
gepassioneerd 
grote dromen 

Stralend Geel



        De Insightskleuren

Positief, daadkrachtig, 
vastberaden, assertief

Vrolijk, opbeurend, 
bezield, monter

Stil, rustig, kalmerend, 
verzorgend

Onbevooroordeeld, 
objectief, afstandelijk

Helder Blauw

Zacht Groen

Stralend Geel

Vurig Rood



Op een goede dag …

Wilskrachtig 
Prestatiegericht 
Veeleisend 
Vastberaden 
Doelbewust

Dynamisch 
Enthousiast 
Overtuigend 
Expressief 
Opgewekt

Zorgzaam 
Relatiegericht 

Harmonieus 
Ontspannen 

Geduldig

Voorzichtig 
Nauwkeurig 

Analytisch 
Gedetailleerd 

Objectief

 De vier Insightskleuren



Op een slechte dag …

Agressief 
Controlerend 
Drammerig 
Dominant 
Intolerant

Opgewonden 
Chaotisch 
Indiscreet 
Pronkerig 
Overhaast

Passief 
Traag 

Afwachtend 
Afhankelijk 

Koppig

Pietluttig 
Besluiteloos 
Argwanend 

Koud 
Afstandelijk

 De vier Insightskleuren



     Kleurrijke uitspraak en behoefte

Ik doe het 
NU! 
(prestatie) 

Ik doe het  
SAMEN! 
(erkenning)

Ik doe het 
MET ZORG! 
(harmonie)

Ik doe het 
JUIST! 
(begrip)  

Compass Leermodule – De sleutel tot persoonlijke effectiviteit – 
paragraaf 1.6    



   Kleurenkaarten, goede dag

Hoe zie jij jezelf? 

Bekijk de kaarten die je bij binnenkomst op je stoel hebt 
aangetroffen. Lees de 4 kaarten met de kleurrijke 
eigenschappen op een goede dag.  

Welke kleurenkaart beschrijft jou het beste? Leg de 
kaarten op volgorde van hoog (beste omschrijving) naar 
laag (minst goede omschrijving). 

Deel met jouw buurman/-vrouw een werksituatie waarin je 
jouw hoogste kleur met succes inzette. 



   Kleurenkaarten, slechte dag

Lees de 4 kaarten met de kleurrijke eigenschappen 
op een slechte dag. Welke kleurenkaart beschrijft jou 
het beste? 

Deel met jouw buurman/-vrouw een werksituatie 
waarin je in jouw valkuil stapte en jouw gedrag een 
negatief effect had. 



Maak 4 groepen a.d.h.v. jouw hoogste kleur. Ga met ‘jouw 
kleur’ in een hoek staan.  
Rood tegenover groen, blauw tegenover geel. 

    Actie: kleurenoefening 



Opdracht voor Rood + Groen:  
overleg met jouw kleurengroep hoe je omgaat met conflict.  

Opdracht voor Blauw + Geel:  
overleg met jouw kleurengroep hoe jij je voorbereid op een 
meeting. 

Wijs 1 persoon in jouw kleurengroep aan die de bevinden 
presenteert aan de tegenovergestelde kleurengroep.  

    Actie: kleurenoefening 



      Afstemmen en verbinden

Als je werkt met iemand van jouw tegenovergestelde 
kleur  
-  hoe kun je dit dan effectiever doen? 
- hoe stem je beter af? 
- wat kun je van de ander leren? 



Wilskrachtig 
Prestatiegericht 
Veeleisend 
Vastberaden 
Doelbewust

Dynamisch 
Enthousiast 
Overtuigend 
Expressief 
Opgewekt

Zorgzaam 
Relatiegericht 

Harmonieus 
Ontspannen 

Geduldig

Voorzichtig 
Nauwkeurig 

Analytisch 
Gedetailleerd 

Objectief

De theorie van JUNG



      Introversie en Extraversie  
      Hoe uit jij je energie?

Rustig  
Opmerkzaam 
Naar binnen 
gericht 
Diepgang 
Intimiteit 
Gereserveerd 
Beschouwend  
Bedachtzaam 
Voorzichtig

Energiek  
Betrokken 

Naar buiten gericht 
Verbreding  

Gezelligheid 
Stralend 

middelpunt 
Actiegericht 

Recht-door-zee  
Scherp

EXTRAVERSIEINTROVERSIE



      Denken en Voelen  
      Hoe neem je beslissingen?

formeel, onpersoonlijk, analytisch, 
afstandelijk, objectief, resoluut,  
correct, taakgericht, systemen 

informeel, persoonlijk, voorkomend, 
betrokken, subjectief, zorgzaam, 
harmonieus, relatiegericht, moreel Voorkeur voor 

Voelen

Voorkeur voor 
Denken

“I call the two types rational 
or judging types because 
they are characterised by the 
supremacy of the reasoning 
and judging functions.” 

C. G. Jung. Psychological 
Types



Gewaarworden en Intuïtie  
Hoe neem je informatie op?

specifiek  
gericht op het 
heden 
realistisch 
vasthoudend 
nuchter 
praktisch 
feitelijk  
stap voor stap 

globaal  
gericht op de 

toekomst 
fantasievol 
inspirerend 

ideeën 
conceptueel 

generaliserend  
abstract 
indirect

IntuïtieGewaarworden



Behandel anderen zoals 
ZIJ  

behandeld willen worden!


