
  

Over DISC van 
TTI Success 
Insights 
Whitepaper 

Dr. Ron Bonnstetter 

TTI Success Insights 



 

  
 

15 Redenen waarom TTISI’s DISC anders is   
  
TTI Success Insights (hierna: TTISI) verschaft DISC-gedragsanalyses die 
uniek zijn, en die zich positief onderscheiden van de meeste (misschien wel 
alle) DISC- assessments in de markt.   
  
De DISC-assessments van TTISI onderscheiden zich omdat ze:  
 

❖ Gebaseerd zijn op jarenlang onderzoek;  

❖ Honderden unieke rapporten genereren;  

❖ Niet eendimensionaal zijn; er worden meerdere dimensies van de sociale 
wetenschappen geïntegreerd in het DISC-assessment.  

TTISI was  in 1984 de eerste DISC leverancier die organisaties actief 
begeleidde. Bijvoorbeeld bij werving en selectieprocedures, on the job 
training en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.   
  
Op dit moment is TTISI de enige DISC leverancier die 384 unieke grafieken 
kan genereren, waarbij zowel hoge als lage scores worden meegewogen. Dit 
leidt tot 2 grafieken (basis- en responsstijl) die separaat van elkaar worden 
opgebouwd (geen communicerende vaten).   
  
Met andere woorden, we bestuderen niet alleen het natuurlijke gedrag van 
de respondent op basis van hoge scores, maar we analyseren en omschrijven 
ook de gedragsstijl die minder dominant aanwezig is. Waar andere 
assessmentleveranciers vooral beknopte omschrijvingen geven van de 
gedragstechnische highlights van een individu, verschaffen wij een zo 
volledig mogelijke beschrijving van zijn of haar gedragspatroon. Dit helpt 
niet alleen om meer zelfinzicht te krijgen, maar ook om anderen beter te 
begrijpen en doeltreffender met hen te communiceren.   
TTISI  is constant bezig met het onderzoeken van haar instrumenten. Deze 
studies worden uitgevoerd door zowel interne als externe onderzoeksteams, 
met als doel het voortdurend verbeteren en verfijnen van onze instrumenten. 
Op deze manier zijn de assessments van TTISI altijd up to date en 
beantwoorden zij aan de eisen die professionals en eindgebruikers stellen.  
  
In deze Whitepaper wordt beschreven op welke wijze TTISI’s DISC 
assessment zich onderscheidt van alle andere DISC assessments. Het 
bevestigt ook de keuze van meer dan 100.000 organisaties wereldwijd die 
in TTISI dé partner hebben gevonden om menselijk talent te vinden, (verder) 
te ontwikkelen en te koesteren.  
  

 
 
 
 
 
 



 

 

TTISI DISC biedt:   
  

1. Analyses die onderscheid maken tussen basis- en 
responsgedrag;  

2. De hoogste Cronbach’s Alpha in de markt (bevestigd en 
getest door externe partijen);  

3. Openbare Adverse Impact resultaten;  

4. Publicaties en artikelen in vakliteratuur;  
5. Test-Hertest analyses om de betrouwbaarheid te 

bekrachtigen;  

6. 384 unieke DISC grafieken;  
7. Wielgrafieken om in een oogopslag teamrelaties te duiden;  

8. Studies die de voorspellende waarde van TTISI’s DISC en 
succes in uiteenlopende carrières aantonen;  

9. Studies die de relatie tussen gedrag en hogere 
(studie)cijfers aantonen;  

10. Studies waarbij de validiteit van de ipsatieve vragenlijst 
wordt bevestigd door breinonderzoek;  

11. Studies die de waarde van vermijding bij het maken van 
keuzes bevestigen;  

12. Een constant groeiende database die ingezet wordt voor 
lokale normering;  

13. Vragenlijsten en rapporten in meer dan 40 talen;    
14. Rapportages die niet alleen gedrag en drijfveren los van 

elkaar omschrijven, maar ook duidelijk de relatie tussen 
deze twee;  

15. Assessments die meerdere dimensies uit de sociale 
wetenschappen afdekken, en die ons begrip van menselijke 
interactie en succes vergroten.  

Op de pagina’s die volgen, bieden wij u graag wat extra 
verdieping om het bovenstaande te onderbouwen.  
  
    
 

 



 

  
 

 

1: Het onderscheiden van basis- 
en responsgedrag  
 
We weten allemaal dat we ons 
gedrag bewust of onbewust 
aanpassen in bepaalde situaties. De 
redenen hiervoor zijn eindeloos, en 
kunnen variëren van het willen 
bewaren van onze eigen 
gemoedsrust, tot het willen 
beïnvloeden van onze omgeving.  
  
Soms resulteren deze aanpassingen 
in totaal verschillende gedragsstijlen. 
TTISI is in staat beide gedragsstijlen, 
het basisgedrag (meest natuurlijke 
gedrag) en responsgedrag (reactie 
op omgeving), te onderscheiden en 
bloot te leggen.   
  
Het proces om tot deze twee 
grafieken te komen, is ingebouwd in 
onze DISC meting. Intern onderzoek, 
waarbij ook hersenactiviteit in 
ogenschouw wordt genomen, heeft 
deze uiterst nuttige splitsing van 
gedragsstijlen bevestigd. Onze 
interactie met anderen, privé of 
zakelijk, heeft een directe invloed op 
ons gedrag en op hoe wij op anderen 
(willen) overkomen.   
 
2: Externe toetsing: TTISI’s 
hoge Cronbach’s Alpha scores  

Al vanaf de beginjaren 80 laat TTISI 
haar instrumenten door externen 
onderzoeken en valideren. Een van de 
punten waarop de validiteit van een 
instrument getoetst kan worden, is de 
interne consistentie, uitgedrukt in de 
Cronbach’s Alpha score.  
   
Cronbach’s Alpha is discriminerend 
genoeg om te meten hoe slechts één  
 

vraag de volledige betrouwbaarheid 
van een vragenlijst beïnvloedt.  
 
De Cronbach’s Alpha score wordt 
uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1.   
   
De tabel laat de verschillende 
waarden/scores zien die kunnen 
worden toegekend en wat deze 
waarden betekenen voor de interne 
consistentie.   

  
Uit onze laatste onderzoek kwamen 
de onderstaande Cronbach’s Alpha 
scores op onze DISC Gedragsanalyse 
naar voren. Deze data is exclusief 
voor het DISC assessment van TTI 
Success Insights, en kan niet worden 
gekoppeld aan andere DISC 
assessments.  
 

    

 
 
 
 
 

CRONBACH’S  
ALPHA (α)  

INTERNE  
CONSISTENTIE  

α ≥ 0.9  Uitstekend  

0.8 ≤ α < 0.9  Zeer Goed  

0.7 ≤ α < 0.8  Voldoende  

0.6 ≤ α < 0.7  Twijfelachtig  

0.5 ≤ α < 0.6  Slecht  

α < 0.5  Onacceptabel  

GEDRAGSSTIJL   CRONBACH’S  
ALPHA (α)  
TTISI DISC DUTCH 

D   0.90 

I   0.88  

S   0.84 

C   0.87  



 

 
 
3: Openbare “Adverse Impact” 
scores  
 
Volgens de “Disparate Impact Rule”, 
ook wel “Adverse Impact” genoemd, 
moet een werkgever zijn 
bedrijfsvoering en processen 
(inclusief het inzetten van 
assessments voor werving en 
selectie) zodanig inrichten dat 
werknemers niet worden 
gediscrimineerd op basis van leeftijd, 
ras, huidskleur, religie, afkomst, 
geslacht  etc.   
  
Omdat de assessments van TTISI 
onder andere worden gebruikt voor 
werving en selectie, onderzoekt TTISI 
constant of haar assessments in lijn 
zijn met deze wettelijke bepaling. 
Ondanks het feit dat   
dit onderwerp niet specifiek bij 
Nederlandse wet- en regelgeving is  
geregeld, zorgt TTISI er toch voor dat  
haar assessments wereldwijd aan 
deze standaard voldoen.   
  

4: Peer Reviewed Publicaties en 
artikelen in vakliteratuur  
  
De gouden standaard voor alle 
assessments is natuurlijk publicaties 
in gerenommeerde vakbladen. De 
tools van TTISI zijn besproken in tal 
van gepubliceerde onderzoeken die 
allemaal de validiteit, 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 
van TTISI’s DISC assessment 
onderschrijven. Zie ook 
https://rnd.ttisi.com/ 

 

 
 
5: Test-Hertest analyse 
bekrachtigt betrouwbaarheid 
 
De Test-Hertest analyse is een meting 
die gebruikt wordt om te bepalen of 
het assessment, als deze wordt 
afgenomen bij dezelfde respondent 
(of groep respondenten), over een 
periode van tijd dezelfde of andere 
uitkomsten geeft. Het gaat om de 
vraag of de vragenlijst bestand is 
tegen variaties in antwoordpatronen, 
stemmingswisselingen, verandering in 
omstandigheden. Waar de Cronbach  
Alpha de interne consistentie test, 
meet de Test-Hertest analyse de 
consistentie over tijd.  
  
Als een DISC assessment wordt 
ingezet, wordt ervan verwacht dat de 
resultaten bij benadering gelijk zijn, en 
zeker niet drastisch veranderen 
binnen een korte tijdsperiode.   
  
Belangrijke kanttekening hierbij is dat 
het werken met mensen nooit volledig 
onveranderlijk is. Om deze reden is er 
in de psychometrie een acceptabele 
norm vastgesteld voor de 
betrouwbaarheid met behulp van de 
Test-Hertest analyse. De tabel 
hierboven laat de resultaten van onze 
laatste Test-Hertest analyse zien.   
  
De deelnemers waren willekeurig 
geselecteerde, werkende 
volwassenen en de tijdspanne tussen 
het afnemen van de assessments 
bedroeg gemiddeld 38 dagen.   
 



 

 

6: 384 unieke DISC Grafieken  
  
Niet veel assessmentleveranciers 
kunnen de diepte en breedte bieden 
die TTISI biedt. Sterker nog, TTISI is 
de enige leverancier die 384 
verschillende DISC Grafieken kan 
genereren. 
 
Dit kunnen we doen omdat we niet 
alleen naar de hoge scores kijken 
maar ook naar de lage scores. En de 
intensiteit van de score op elke factor. 
Door dit allemaal mee te wegen en te 
verwerken in de individuele 
rapportages, genereren wij 
gedetailleerde en herkenbare 
rapportages. 
 
 
7: Wielen om in één oogopslag 
teamrelaties aan te duiden  
 
Grondlegger van TTI Success 
Insights, Bill Bonnstetter, was de 
eerste die een wielgrafiek creëerde 
om gedragsstijlen weer te geven.   
  
In onderstaande afbeelding zijn 
sterk presterende verkopers 
(sterren) en slechter presterende 
verkopers (cirkels) verdeeld over 
het TTI Success Insights wiel. Door 
een dergelijke presentatie wordt het 
voor velen in één oogopslag 
duidelijk waar het verschil in 
prestatie (mogelijk) door wordt 
veroorzaakt. Het wiel wordt vaak 
gebruikt om de basis- en responsstijl 
van verschillende teamleden in kaart 
te brengen. Door de voorkeursstijlen 
op deze manier inzichtelijk te 
maken, worden de eventuele 
communicatiekloven zichtbaar en 
daarmee bespreekbaar gemaakt.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8: Studies tonen de relatie 
tussen gedragsstijl en succes in 
uiteenlopende carrières aan  
  
TTISI is koploper in het gebruiken van 
geavanceerde combinatietechnieken 
(het gebruik van meer dan één 
statistische variabele) om succes te 
voorspellen.   
  
Deze Multiple Science Approach 
vergroot de waarde en 
toepasbaarheid van TTISI’s 
assessmentrapportages aanzienlijk.   
Recentelijk heeft er onderzoek 
plaatsgevonden onder ondernemers, 
waarbij gebruik werd gemaakt van 
TTISI’s TriMetrix instrument, waarbij 
zowel Gedrag en Drijfveren als 
Talenten worden gemeten.   
  
Door deze 3-voudige meting in te 
zetten was het mogelijk om met een 
succespercentage van meer dan 90% 
individuen te selecteren die 
uitmunten in ondernemerschap. Dit 
toont aan dat onze assessments in 
staat zijn verschillende soorten 
performance-typen aan te duiden.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9: Onderzoek toont de relatie 
tussen kenmerkend gedrag en 
hogere (studie)cijfers aan  
  
Uit een onderzoek dat in 2007 is 
uitgevoerd onder eerstejaars 
bouwkundestudenten, bleek er 
samenhang te bestaan tussen hun 
cijfers uit het eerste semester en hun 
hoogste gedragsstijl.  
  
De beste cijfers werden gehaald door 
hoge C’s, gevolgd door de studenten 
met een hoge S-stijl. Daarna volgden 
de hoge D’s. Het laagst scoorden de 
hoge I’s.    
  
Deze uitkomst laat zien hoe belangrijk 
het is voor succes om 
omgevingsbewust te zijn en onze 
gedragsstijl soms aan te passen aan 
de situatie.   
  
Een analyse van de docenten van 
deze opleiding wees bovendien uit 
dat ook onder het lerarencorps de 
hoge C’s en hoge S’en domineerden.   
  
Net zoals er in onze werkomgeving 
een directe relatie is tussen de 
functie-eisen en de talenten die een 
individu meeneemt naar de 
werkvloer, lijkt er in het onderwijs 
een directe relatie tussen het gedrag 
van studenten en dat van hun 
docenten. In het onderzoek 
hierboven haalden de studenten die 
qua gedrag het meeste 
overeenkwamen met het gedrag van 
hun docenten (en dus ook met hun 
verwachting) de hoogste cijfers. Hoe 
verder de studenten verwijderd 
waren van gewenste “leercultuur”, 
hoe lager hun gemiddelde cijfers.  



 

 

10: Breinonderzoek bevestigt 
de vragenlijst van TTISI’s DISC 
assessment  
  
In een studie uit 2013 heeft TTISI EEG 
scans in haar eigen TTISI Applied 
Cognitive Behavioral Lab ingezet om 
te documenteren welke processen er 
plaatsvinden tijdens het invullen van 
de TTISI Gedragsanalyse. De 
afbeeldingen laten toegenomen 
gammastraling (de diepste 
neurologische activiteit) zien in de 
prefrontale cortex, het deel van het 
brein dat geassocieerd wordt met 
cognitief gedrag, uiting van 
persoonlijkheid, het maken van 
keuzes, en het reguleren van sociale 
interactie. De reactie van het brein op 
de woorden aan de rechterkant is 
weergegeven van blauw (de minst 

Het meten van breinactiviteit 
verschaft diepere validatie over de 
betrouwbaarheid van de individuele  
antwoorden op de vragenlijst. In feite 
wordt het brein als “leugendetector” 
gebruikt om te laten zien dat het 
assessment naar waarheid wordt 
ingevuld. TTI Success Insights is de 
enige assessmentleverancier die real-
time hersenscans gebruikt om haar 
producten te valideren en verbeteren.   
  
We wachten op dit moment op een 
patent voor deze techniek (VIDE 
genaamd). Dit onderzoek verandert 
de manier waarop assessments 
worden gebouwd en verbeterd 
enorm, en legt de lat nóg hoger.  
  
  
 

reactie) tot rood (de meest 
intense reactie).  
   
Aan de linkerkant (voor de lezer 
rechts) van de frontale kwabben 
is acceptatie van een concept te 
zien, en aan de rechterkant (hier 
links) is vermijding van een 
concept waar te nemen.  
  
Voorbeeld: een sterke 
vermijding is hier zichtbaar bij 
het concept “voorzichtig, 
berekenend”.  
  



 

  

11: Studies die de relevantie 
van aversie of vermijding bij 
het maken van keuzes 
bevestigen  
  
Ons werk met de hersenscan heeft 
onderschreven hoe belangrijk 
vermijding, of, dat wat je echt niet 
wilt, is bij het nemen van 
beslissingen. Terwijl dit concept 
van vermijding vanaf het vroege 
begin onderdeel is van onze 
assessments, heeft het EEG lab 
ons geholpen deze hypothese te 
bevestigen.   
  
Het is mogelijk gebleken een 
volledige grafiek op te bouwen uit 
niets meer dan de EEG scan, die 
exact overeenkomt met de grafiek 
die ontstaat uit de vragenlijst van 
TTISI.   
  
Tijdens dit proces hebben we 
“woorden die niet aanspreken” 
geïdentificeerd, en hoe deze 
woorden of termen ertoe kunnen 
leiden dat men langs elkaar heen 
praat. Hieronder treft u een tabel 
aan die laat zien welke woorden 
afwijzing kunnen veroorzaken bij 
een bepaalde stijl.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12: TTISI’s groeiende 
database die we inzetten 
voor normering  

  
TTISI’s constant groeiende 
database bevat op dit moment 
vele miljoenen DISC rapportages. 
Hiermee zijn we in staat landelijke 
normen te bepalen, die onze 
klanten helpen om te gaan met 
culturele verschillen en waarde-
oordelen.   
  
In april 2014 publiceerde TTI 
Success Insights de bevindingen 
uit een grootschalig onderzoek, 
waarbij de unieke “DISC-cultuur” 
van 10 landen werd aangetoond. 
In de volgende maanden werden 
er nog 12 landen onderzocht en 
aan dit aantal toegevoegd. Op dit 
moment heeft TTISI voor 22 
landen unieke DISC normen 
liggen, en dit aantal groeit nog 
steeds.   
  
Wanneer een DISC leverancier 
Amerikaanse data zou gebruiken 
om verschillende landen of 
taalgebieden te toetsen, maakt hij 
de fout een zogenaamde 
“afwijkende populatie” bias toe te 
voegen. Afwijkend staat hier voor 
vertekend: de Westerse, 
geïndustrialiseerde, rijke, 
democratische cultuur van de VS 
wordt leidend. Elk land heeft zijn 
eigen gedragscultuur en wanneer 
je deze verschillen niet meeneemt 
in het analyseren van 
gedragsstijlen, schets je een 
vertekend beeld van een individu.    
  
  
  

Als voorbeeld hier de verschillen 
in stijl tussen 4 landen:   
  
  

Land  D   I   S   C   

USA   17%   38%   32%   13%   

Russia   23%   33%   24%   20%   

China   11%   35%   32%   22%   
  

NL  21%  33%  35%  12%  
  
Naast het feit dat deze data de 
nauwkeurigheid van het DISC 
assessment aanzienlijk vergroot, 
zullen ook degene die 
internationaal zaken doen veel 
profijt trekken van het hanteren 
van de landelijke 
gedragsnormeringen. Elk 
landsprofiel onthult veel over hoe 
mensen zich zakelijk gedragen, 
hoe ze het liefst communiceren, 
interacteren en zakelijke relaties 
onderhouden.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13: Vragenlijsten en 
rapporten beschikbaar in 
meer dan 40 talen  
 
TTISI heeft veel tijd en moeite 
geïnvesteerd in het vertalen van 
haar assessments in meer dan 40 
talen. Waarom? Allereerst leven 
we in een mondiale samenleving. 
Ondernemingen, klanten en 
medewerkers verplaatsen zich 
over taal- en landgrenzen heen. 
Met dit gegeven is er behoefte aan 
assessments die het hoofd kunnen 
bieden aan dit internationale 
verkeer. Hoe dat zo? Dit heeft te 
maken met de tweede reden voor 
onze vertaalinspanningen: 
Hersenonderzoek heeft namelijk 
aangetoond dat het brein veel 
sneller en beter reageert op onze 
moedertaal. Daarom houden wij 
bij de verdere ontwikkeling van 
onze assessments rekening met 
taalnuances, taalvariaties en lokale 
waardeoordelen die er op 
bepaalde woorden en begrippen 
rusten. Omdat de respondent de 
vragenlijst in zijn moedertaal kan 
invullen, begrijpt hij de volledige 
lading van de woorden die er 
gebruikt worden. Het gevolg 
hiervan is dat je de meest 
nauwkeurige uitkomsten krijgt. 
Om de meest betrouwbare 
rapporten te krijgen, is het nodig 
om assessments aan te bieden in 
de moedertaal van de respondent.   

 

  
14: Combinatierapportages 
van Gedrag en Drijfveren 
leggen de interactie tussen 
de twee bloot 
 
Het integreren van verschillende 
dimensies van de sociale 
wetenschappen (Multiple Science  
Approach) is een sleutel voor 
succes. Ons gedragsassessment 
verbetert, in combinatie met onze 
andere assessments, het proces 
van vinden, plaatsen, begeleiden 
en ontwikkelen van menselijk 
talent. Het TTISI Persoonlijke Stijl 
en Motivatieprofiel is hier met 
name geschikt voor omdat het 
mensen inzicht geeft in hoe 
gedragsstijl en persoonlijke 
drijfveren elkaar beïnvloeden in 
verschillende werk- en 
privésituaties. Alleen DISC 
assessments die ook drijfveren 
bevatten, bieden dit soort 
praktisch toepasbare inzichten.  
  
  
 
 



 

  

15: Onze Multiple Science 
Approach leidt tot beter 
begrip van jezelf en anderen  
  
Veel mensen denken nog steeds 
dat DISC, het meten van de 
voorkeursstijl in gedrag, een 
volledige schets geeft van 
iemands persoonlijkheid. DISC zou 
dé oplossing zijn voor alle 
vraagstukken waar men als 
consultant, werkgever of 
medewerker tegenaan loopt. En is 
voor velen het instrument dat 
ingezet wordt voor alles van 
coaching tot werving en selectie.  
  
Echter, door niet alleen te werken 
met DISC, maar verschillende 
dimensies van de sociale 
wetenschappen te integreren in 
het beoordelingsproces, bied je de 
betrokkenen meer bruikbare 
informatie en inzichten dan met 
een enkelvoudig assessment. Door 
vanuit verschillende dimensies 
naar een individu te kijken, 
ontstaat er een completer en 
zuiverder beeld van iemand. 
Drijfveren spelen mee, talenten 
tellen, emotionele maturiteit heeft 
invloed.  
  
Lange tijd was de algemene 
aanname dat één assessment kon 
bepalen of iemand de juiste 
persoon was voor een rol, team of 
functie. Uit onze gevalideerde 
onderzoeken is echter gebleken 
dat de toegevoegde waarde van 
een persoon niet alleen tot uiting 
komt via het gedrag. Integreer je 
Gedrag met Drijfveren, en met EQ, 
dan kunt u steeds nauwkeuriger 
het succes in een bepaalde rol of 
functie voorspellen. Uiteraard 
aangevuld met uw eigen intuïtie en 

ervaring. Waarom zou u dan alleen 
DISC inzetten?  
  
  

Conclusie:   
  
De zakenwereld gaat steeds 
meer vertrouwen op harde 
data. Een goed begrip van hoe 
je assessments kan inzetten in 
je werving- en 
selectieprocedures, trainingen 
en ontwikkeling van 
medewerkers geeft je een 
voorsprong op de rest. 
Voorwaarde is wel dat je de 
meest valide en betrouwbare 
instrumenten gebruikt.  Neem 
geen genoegen met een 
simpel, niet-gevalideerd 
assessment dat geen 
waarheidsgetrouw beeld van 
een individu KAN bieden. 
Mensen zijn uniek, waardevol 
en kostbaar. Ze verdienen 
assessments die meten wat ze 
moeten meten.   
  
We nodigen je van harte uit 
meer te weten te komen over 
TTISI’s Multiple Science 
Approach. En we laten je graag 
ervaren hoe TTISI individuen, 
teams en organisaties kan 
helpen om een werkomgeving 
te scheppen waar iedereen 
fluitend naar toe gaat.  
  
Als u interesse heeft in de onderzoeken 
waarover in dit artikel wordt gesproken, of 
meer informatie wilt dan bent u welkom contact 
met ons op te nemen via  020 69796 36 of 
inhoud@ttisi.nl. Ook kunt u kijken op onze 
website www.ttisuccessinsights.nl 


