
Bedrijfsnaam BV

Profiel van:

Functie:

Datum:

Focus: 

Pieter de Jongh

Functienaam

04/06/2012 11:32

eigen perceptie

Werk

Persoonlijke Commerciële

Stijl (DISC) Profiel



Pieter de Jongh • Functienaam •  • 04/06/2012 11:32

• eigen perceptie  •

Dit profiel wordt u gratis aangeboden. 

© 2013 Q

4

 profiles - Q

4

 profiles - 2 persoonlijke stijl - Q

4

 profiles - 2

Inhoud

Persoonlijke Stijl Profiel

HFST. ONDERWERP PAGINA

01 Persoonlijke commerciële stijl inleiding 4

02 Persoonlijke commerciële stijl 5

- Sterkten 5

- Valkuilen 6

03 Stappen in sales 7

04 Herkennen van de stijl van de klant 9

05 Succesvol verkopen 11

06

Q

4

 profiles analyses 

15

07

Wie is Q

4

 Profiles?

16



Pieter de Jongh • Functienaam • 01250093 • 04/06/2012 11:32

• eigen perceptie  • Entertainer [I]

Dit profiel wordt u gratis aangeboden. 

© 2013 Q

4

 profiles - Q

4

 profiles - 3 persoonlijke stijl - Q

4

 profiles - 3

1. Persoonlijke commerciële stijl

inleiding

Uw Persoonlijke Stijl (DISC) profiel geeft u inzicht in uw eigen

gedrag en uw communicatiestijl. Daarmee heeft u uw zelfkennis

en zelfinzicht vergroot. Zodat u zich meer bewust bent van uw

gedrag, uw onbewuste drijfveren en uw communicatiestijl. Dit

basisprofiel is algemeen van aard. 

Het Persoonlijke Commerciële Profiel is een toepassingsprofiel.

In dit profiel krijgt u specifieke informatie over uw stijl in sales,

in een commerciële omgeving. Om op commercieel gebied meer

successen te boeken. We doelen hier niet alleen op verkopen

van producten, maar ook op het 'verkopen' van kennis en

adviesuren. 

We staan stil bij de specifieke kwaliteiten en aandachtspunten

van uw stijl op commercieel gebied. Hiervoor gebruiken wij het

zes stappen model van een verkoopproces. Vervolgens krijgt u

inzicht in hoe u de DISC stijl van de klant kan herkennen en

welke basisbehoeften relevant zijn bij commercieel handelen. 

Dan is het de kunst om uw gedrag en communicatie af te

stemmen op de  DISC stijl van de klant. Met welke klant ervaart

u juist een klik? Met welke klanten juist niet? Waar moet u op

letten als u met iemand in gesprek gaat die op u lijkt of die heel

verschillend van u is?  

Commercieel succesvol zijn begint bij zelfinzicht, en inzicht in de

klant. Zodat u weet waar u sterk in bent en waarin juist niet.

Het DISC model geeft de mogelijkheid om de ander beter te

begrijpen. Zodat u zich beter kunt inleven en daardoor

effectiever zult worden op commercieel gebied. 

Q4 Persoonlijke Commerciële Stijl

• Inzicht in uw persoonlijke Commerciële

Stijl: sterkten en valkuilen

• Persoonlijke score in het zes stappen model

van een verkoopproces

• Lezen en herkennen van de DISC stijl van

de klant

• Aanpassen aan de DISC stijl  van de klant
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2. Persoonlijke commerciële stijl 

PERSOONLIJKE COMMUNICATIESTIJL

ENTERTAINER IN HET KORT:

STERKTEN

• Optimistisch

• Energiek en enthousiast

• Verhalenverteller

• Flexibel

• Weet mensen te binden

VALKUILEN

• Moeite met structuur

• Teveel ruimte innemen

• Gebrek aan efficiency

• Gemakzuchtig

• Zakelijk en privé scheiden

Persoonlijke communicatiestijl

van de Entertainer:

STERKTEN

Optimistisch

• U bent van nature optimistisch en ziet overal kansen en

mogelijkheden. Ideeën komen vanzelf. U laat zich niet

beperken door de bestaande situatie. U bent iemand die

dan ook een goed gevoel heeft voor trends, of zelf trends

kan ontketenen.

Energiek en enthousiast

• Waar u binnenkomt gebeurt wat. U heeft het vermogen

om met uw energie de aandacht naar u toe te trekken en

mensen voor u te winnen. Dat doet u met humor en

charme.

Verhalenverteller

• U bent iemand die verkoopt via een verhaal. U heeft het

vermogen om zo gepassioneerd een verhaal te vertellen

dat mensen graag naar u kijken en luisteren. U kunt een

verhaal zo beeldend en vanuit de emotie vertellen, dat

mensen daardoor geraakt worden.

Flexibel

• U vindt het prettig om buiten de paden te lopen. U bent

dan ook meegaand als het gaat om veranderingen of

nieuwe initiatieven. Dan laat u gemakkelijk het

oorspronkelijke plan los en gaat vol enthousiasme met

nieuwe plannen aan de slag.

Weet mensen te binden

• U bent zo gericht op de relatie met de klant dat u veel

persoonlijke aandacht geeft. Daarmee weet u mensen aan

u te binden. Dat maakt u een uitstekende netwerker. In

contact neemt u de scheiding tussen privé en zakelijk niet

zo nauw. Klanten kunnen zomaar vrienden worden.
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Aantekeningen

Persoonlijke communicatiestijl

van de Entertainer:

VALKUILEN

Moeite met structuur

• U ziet zoveel mogelijkheden, heeft zoveel ideeën dat u

niet meer weet waar u moet beginnen. Of hoe u zich kunt

beperken op wat werkelijk belangrijk is. Daarom heeft u

moeite om een presentatie of gesprek gestructureerd te

voeren.

Teveel ruimte innemen

• U bent iemand waar anderen graag naar luisteren. Maar

soms praat u zelf zoveel dat de ander geen ruimte krijgt

om ook een rol te vervullen. In één op één gesprekken

moet u erop letten dat u doelbewust soms uw mond

houdt, vraagt en luistert.

Gebrek aan efficiency

• Als u enthousiast bent dan bent u niet bezig met tijd,

planning of efficiency. Daarmee verliest u veel productieve

tijd. Dealines komen hiedoor regelmatig in het gedrang.

En dat is niet wenselijk als klanten daar afhankelijk van

zijn.

Gemakzuchtig

• Als u het kunstje vaker heeft gedaan raakt u verveeld en

bent u niet meer scherp. Dan wordt u gemakkelijk. Dat

gaat ten koste van voorbereiding, zorgvuldigheid en

opvolging. Dan is het moeilijk om afspraken na te komen.

Zelfs op tijd komen is dan een probleem.

Zakelijk en privé scheiden

• U vertrouwt de ander van nature. Zeker als zakelijk en

privé met elkaar zijn verweven. U vindt het dan lastig om

zakelijk te blijven. U neigt dan teveel 'weg' te geven.



Pieter de Jongh • Functienaam • 01250093 • 04/06/2012 11:32

• eigen perceptie  • Entertainer [I]

Dit profiel wordt u gratis aangeboden. 

© 2013 Q

4

 profiles - Q

4

 profiles - 6 persoonlijke stijl - Q

4

 profiles - 6

Aantekeningen

3. Stappen in sales 

Het proces van adviseren of verkopen is opgedeeld in zes

stappen. Iedere stap vraagt om specifieke kwaliteiten. De grafiek

geeft weer in welke mate u die specifieke kwaliteiten in huis

heeft. 

Uitleg stappen:

Stap 1: Voorbereiding 

Doelstelling bepalen, klantinformatie verzamelen, agenda

vaststellen, mogelijke scenario's uitdenken 

Stap 2: Contact leggen 

Inleven in de ander, luisteren, empathie laten zien  

Stap 3: Verkenning 

Onderzoeken van de vraagstelling, doorvragen, samenvatten,

mogelijkheden en oplossingen bedenken 

Stap 4: Samenwerking 

Vertrouwen creëren, gezamenlijkheid benadrukken,

duidelijkheid krijgen over wederzijdse verwachtingen 

Stap 5: Afronding 

De deal sluiten, een volmondig 'ja' krijgen, samenvatten,

onderhandelen, afspraken maken over vervolg  

Stap 6: Relatiebeheer 

Nazorg, monitoren van implementatie, contact onderhouden.   
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DE ENTERTAINER

Stap 1: Voorbereiding 

U heeft de neiging om helemaal niet voor te bereiden. Onder de

mom van spontaniteit. Het risico is dat u niet professioneel

overkomt en de boodschap die u wilt uitzenden niet echt wordt

opgepakt. 

Stap 2: Contact leggen

Deze stap is de stap waar u nauwelijks moeite voor hoeft te

doen. U legt heel gemakkelijk contact. Uw enthousiasme en

nieuwsgierigheid zorgen ervoor dat u steeds het initiatief neemt

om contact te leggen. 

Stap 3: Verkenning 

U verkent alle mogelijke wegen die te bewandelen zijn. Daarbij

laat u zich leiden door uw gevoel en intuïtie. U kiest nooit voor

de standaardbenadering. Dat levert verrassende inzichten en

ideeën op. 

Stap 4: Samenwerking 

U houdt ervan om met mensen samen te werken. Om samen

met anderen uw doel te bereiken. U heeft wel de neiging om in

samenwerking veel ruimte in te nemen. 

Stap 5: Afronding, de deal sluiten  

U heeft heel veel moeite om af te ronden of door te pakken of

aan te sturen op een beslissing. Directheid gaat u uit de weg om

dat dit mogelijk ten koste van de relatie kan gaan.   

Stap 6: Relatiebeheer 

Deze stap vindt u niet zo interessant. Wel het persoonlijk

onderhouden van contact. Maar bewaken van voortgang liever

niet. Liever richt u zich weer op een nieuwe klus. Leg daarom

uitwerking en bewaking van voortgang bij iemand anders neer. 
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4. Herkennen van de stijl van de

klant

D
I
R

E
C

T

I
N

D
I
R

E
C

T

Iemand neemt zelf het woord, prater

Praat duidelijk, luide toon

Trekt initiatief naar zich toe

Beweeglijk, onrustig

Stevige handdruk

Aanwezig

Bedachtzaam

Is een luisteraar

Wacht tot de ander initiatief neemt, reactief

Praat rustig

Beweegt rustig

Bescheiden handdruk

Wat op de achtergrond

I

U heeft inzicht in uw eigen stijl. Nu is het de kunst om de stijl

van de klant te herkennen. Hoe kunt u de ander plaatsen in het

DISC model? Volg de stappen om de DISC stijl te herkennen en

de klant te kunnen plaatsen in het DISC model. 

Stap 1

Stel vast of de klant meer INDIRECT of DIRECT is:

Stap 2

Stel vast of de klant meer TAAK- of

MENSgericht is:

Stap 3

Combineer de uitkomsten:

DDirect +

Taakgericht = 

D

Direct +

Mensgericht = 

I

Indirect +

Mensgericht = 

S

Indirect +

Taakgericht = 

C

TAAK

MENS

Gericht op doelen, taken, processen

Wil kennis, feiten en argumenten

Gaat graag in discussie

Beslist op basis van feiten

Woorden: 'ik', analyse, oplossing, doel,

aanpak, kwaliteit

Gericht op mensen en relateren

Wil contact met mensen

Harmonieus

Gaat discussie of conflict uit de weg

Beslist op basis van emoties

Woorden: gevoel, samen, overleg, team,

gezellig

I
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Stap 4

Herkennen en plaatsen van de klant:

C

S

D

I

TAAK

D
I
R

E
C

T

MENS

I
N

D
I
R

E
C

T

Assertief

Resultaatgericht

Luide toon

Neemt graag risicos

Ongeduldige uitstraling

Stevige handdruk

Kernachtig en stellig

Enthousiast

Positief, optimistisch

In voor nieuwe ideeën, trendgevoelig

Hoog tempo

Intense manier van praten

Laat gevoel meewegen in beslissing

Goed van vertrouwen

Vriendelijke uitstraling

Luisteraar

Attent

Beleefd

Bescheiden, wat op de achtergrond

Servicegevoelig

Loyaal

Stelt het nemen van een besluit uit

Feitelijk

Formeel, wat afstandelijk

Wil graag uitgebreide informatie

Niet expressief, wat stoïcijns

Wil garanties

Beslist op basis van feiten en resultaten

Wat argwanend, eerst zien dan pas geloven

I
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5. Succesvol verkopen 

D

TAAK

D
I
R

E
C

T

Assertief

Resultaatgericht

Luide toon

Neemt graag risicos

Ongeduldige uitstraling

Stevige handdruk

Kernachtig en stellig

Om succesvol te verkopen is het van belang dat u aansluit bij de

stijl van de klant. Wat vindt dit type belangrijk in het

verkoopproces? Waar is de klant gevoelig voor? Dat vindt u

hieronder beschreven gekoppeld aan aandachtspunten voor u

persoonlijk. 

Wat doet en denkt een type D klant

Deze klant is zelfverzekerd, resultaatgericht en houdt ervan om

snel te beslissen. Dit type wil echter wel een keuze hebben om

zelf te beslissen, zal het gesprek graag willen sturen en houdt er

niet van om tijd te verliezen. De D klant wil graag nieuwe

dingen uitproberen en is veranderingsgericht. De D type is

assertief en gaat graag de discussie aan. Onbewust is deze klant

bang om geen grip te hebben of om onrechtvaardig te worden

behandeld. 

Aandachtspunten voor de Entertainer

• De D klant daagt u uit en kan nogal provocerend uit de

hoek komen. Dan gaat u twijfelen aan uw eigen persoon.

Blijf zeker en kordaat.

• Een D klant houdt van uitdaging. U heeft de neiging om

zich ook te focussen op mogelijke risico's en beren op de

weg. Dat ervaart een D persoon als remmend.

• U heeft veel woorden nodig om te zeggen wat u wilt.

Vooral als u zich niet zo zeker voelt. De D klant houdt van

kort en bondig. Focus daarom op resultaat en let op de

tijd.

• Een D klant beslist snel. Maak daar gebruik van, ook al

houdt u er zelf niet van om direct tot zaken te komen. En

denk van te voren na over mogelijke deals. Zodat u direct

een aanbieding kunt doen.

• Probeer praktisch te zijn in uw aanpak. Besteed niet teveel

aandacht aan het waarom of de methode, maar richt u op

het resultaat. Het liefst op korte termijn.

• Klanten hebben de neiging om positief te

reageren op mensen die dezelfde stijl

hebben als henzelf.

• Verkopers, adviseurs gaan uit van zichzelf.

Wat zij belangrijk vinden - gekoppeld aan

hun stijl - zal de klant ook belangrijk

vinden.
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I

D
I
R

E
C

T

MENS

Enthousiast

Positief, optimistisch

In voor nieuwe ideeën, trendgevoelig

Hoog tempo

Intense manier van praten

Laat gevoel meewegen in beslissing

Goed van vertrouwen

Wat doet en denkt een type I klant

Deze klant hecht grote waarde aan persoonlijke 'klik'. Dit type is

een impulsieve beslisser die oordeelt op het relationele niveau.

Type I wil graag bouwen aan een persoonlijke relatie. Is

extravert en energiek en wil graag nieuwe dingen uitproberen

en ervaren. Ook is dit type gevoelig voor trends en imago. En wil

dus graag goed uit de verf komen. Onbewust wil de I klant

vooral aardig gevonden worden. 

Aandachtspunten voor de Entertainer

Dit type lijkt op u. U spreekt als het ware dezelfde taal. 

• Deze klant vindt het net als u prettig om te praten en

ervaringen te delen. Daar kunt u veel tijd mee verliezen

omdat jullie elkaar versterken.

• Een I klant is graag aan het woord. Dat betekent dat u

moeite moet doen om de klant te laten praten en meer te

luisteren.

• Eindeloos kunnen jullie samen brainstormen over

mogelijkheden en ideeën ontwikkelen. Probeer dit ook

concreet te maken en door te denken.

• Net als u is de I klant goed van vertrouwen en niet

zorgvuldig in het vastleggen van afspraken. Dwing u zelf

om zakelijk te zijn en leg vast wat u heeft afgesproken.

• De I klant is heel enthousiast maar is ook vaak met veel

tegelijk bezig. En het enthousiasme kan dan wegzakken.

Blijf consequent contact zoeken. Ook al kost dat u moeite.
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S

MENS

I
N

D
I
R

E
C

T

Vriendelijke uitstraling

Luisteraar

Attent

Beleefd

Bescheiden, wat op de achtergrond

Servicegevoelig

Loyaal

Stelt het nemen van een besluit uit

I

Wat doet en denkt een type S klant

Dit type houdt van rust en stabiliteit. Het S type is vriendelijk en

servicegericht wil graag anderen helpen. Dit type hecht waarde

aan het opbouwen van een lange termijn relatie en heeft

vertrouwen en loyaliteit hoog in het vaandel staan. Garanties en

servicegerichtheid zijn belangrijk. Dit type vindt het lastig om

een keuze te maken en is daarom voorzichtig in het nemen van

een beslissing. Type S hecht aan zekerheden en service en heeft

moeite met veranderingen. Onbewust is dit type bang om

zekerheden te verliezen. 

Aandachtspunten voor de Entertainer

• Een S klant is rustig van aard en zal uw enthousiasme en

aanwezigheid kunnen ervaren als overdonderend. Houd

daar rekening mee.

• Denk aan uw tempo en uw volume. Praat wat langzamer

en zachter. Dan komt de boodschap veel beter binnen.

• Een S klant ziet beren op de weg, zeker als het gaat om

veranderingen. Erken de zorg en besteedt daar aandacht

aan.

• De S klant is van nature bescheiden. Spreek uw

waardering uit. En vraag naar succesverhalen. Blijf zelf

wat op de achtergrond.

• Een S klant is niet in eerste instantie enthousiast en vol

vertrouwen. Dat moet groeien en heeft tijd nodig. Houd

daar rekening mee. U bent daar anders in.
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C

TAAK

I
N

D
I
R

E
C

T

Feitelijk

Formeel, wat afstandelijk

Wil graag uitgebreide informatie

Niet expressief, wat stoïcijns

Wil garanties

Beslist op basis van feiten en resultaten

Wat argwanend, eerst zien dan pas

geloven

I

Wat doet en denkt een type C klant

De C klant vraagt zich steeds af of het juist is wat u zegt. En is

daarom gevoelig voor bewijzen en valide argumenten. Op basis

daarvan worden beslissingen genomen. Type C laat zich niet

leiden door relationele of emotionele argumenten en geeft de

voorkeur aan een zakelijke en wat afstandelijke houding. Pas in

een latere fase kan er meer een vertrouwensband worden

opgebouwd. In eerste instantie zal deze klant kritisch, wat

argwanend het gesprek in gaan. Onbewust wil de de C klant de

juiste beslissing nemen en gelooft niet zomaar wat iemand

anders beweert. Dit type zal zelf aanvullende informatie

inwinnen en toetsen of wat u zegt ook valide is. 

Aandachtspunten voor de Entertainer

Dit type klant is in alle opzichten het tegenovergestelde van u.

Daarom zal u met dit type klant weinig natuurlijke 'klik' ervaren.

• Bereid u goed voor en kom op tijd. Daar beoordeelt een C

klant u op. Geef ook ruim van te voren aan wanneer u

komt en waarom. Kom niet zomaar spontaan langs. Dan

overvalt u de klant.

• U neemt besluiten op basis van uw gevoel. Een C klant

beslist op basis van feiten, zo objectief mogelijk. Overtuig

daarom niet met gevoelsargumenten. Richt u op feiten.

• U gaat het liefst voorbij aan risico's en negatieve

scenario's. De C klant wil deze juist in kaart brengen en

bespreken. Ga daarin mee, beantwoord alle vragen en

geef informatie.

• De houding van de C klant ervaart u als afstandelijk, u

houdt van een persoonlijke benadering gericht op

contact. Dat kan botsen. Neem daarom ook wat afstand,

kies voor een meer formele benadering. Ook al heeft u de

neiging juist nog persoonlijker te worden om contact te

maken.

• Een C klant is erg zorgvuldig en doet wat is beloofd.

Maak geen beloftes die u niet kunt nakomen. Dat gaat

ten koste van het vertrouwen.

• Informeer de C klant. Laat zien wat u doet, laat weten

wat er allemaal speelt. CC bijvoorbeeld mails. Leg

afspraken vast. Hoe meer u informeert, hoe groter het

vertrouwen zal zijn omdat transparant is wat u allemaal

doet.
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Het Persoonlijke Stijl Profiel

Het Persoonlijke Stijl Profiel beschrijft wat iemand van nature

wel of niet zal doen en hoe iemand bepaalde situaties aanpakt.

Het geeft ons tevens inzicht in onbewuste drijfveren, die

samenhangen met ons kernpatroon en die een grote rol spelen

in ons dagelijks handelen. 

Het Persoonlijke Waarden Profiel

Het Persoonlijke Waarden Profiel beschrijft ons persoonlijke

waarden perspectief. Ons waarden perspectief vertelt wat we

vinden dat we zouden moeten doen. Het geeft ons inzicht in

wat we belangrijk vinden, welke zienswijze we hebben als het

gaat om sociale en maatschappelijke vraagstukken. In

tegenstelling tot het Persoonlijke Stijl Profiel gaat het hier om

bewuste drijfveren. We kiezen bewust voor een bepaald

waarden perspectief. 

Het Persoonlijke Interesses Profiel

Het Persoonlijke Interesses Profiel geeft ons inzicht in iemand

werk- en privé interesses. Het geeft inzicht in welke passies

iemand heeft, waar iemand warm voor loopt. 

Het Persoonlijke Aanpassingsvermogen Profiel

Het Persoonlijke Aanpassingsvermogen Profiel geeft ons inzicht

in de persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden als het

gaat om aanpassingsvermogen en de vaardigheden die daarmee

gemoeid zijn. Dit helpt ons om effectiever en daadkrachtiger te

reageren in een continue veranderende omgeving. 

DISCoveryMap

DISCoveryMap brengt uw gedrag in kaart op basis van het DISC

model. Deze persoonlijke landkaart geeft aan waar u 'woont' en

in welke gebieden u zich thuis voelt. De hoofdstad is de stad

met uw naam. De overige termen en namen zijn omschrijvingen

van uw natuurlijke gedragsstijl, uw kernpatroon.  

Q

4

 Motivatieprofiel 

Mensen motiveren zichzelf en worden gedreven

door hun eigen redenen, drijfveren, waarden en

interesses. Hoe gemotiveerder iemand is, des te

effectiever het gedrag zal zijn en des te

harmonieuzer de relaties met anderen zullen zijn.

Het Motivatieprofiel geeft inzicht in wat iemand

wel of niet zal doen, vanuit onbewuste drijfveren

(Stijl), vanuit persoonlijke waarden en

overtuigingen en vanuit interesses. 

We krijgen inzicht in wat iemand intrinsiek

motiveert of juist niet. Met name de combinatie

van analyses stelt ons in staat om te sturen op

tevredenheid, effectiviteit en persoonlijk welzijn. 
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7. Wie is Q

4

 Profiles? 

Gedrag is alles

In ons werk en in ons privéleven is gedrag in grote mate

bepalend of we wel of niet succesvol zijn. Kennis en

vaardigheden spelen een rol, maar het is vooral een kwestie van

gedrag. Het onbewuste heeft grote invloed op ons dagelijks

handelen. Ook al weten we dat we iets niet zouden moeten

doen, we hebben toch de neiging om dat gedrag te vertonen.

Onze voorkeursstijl - ons kernpatroon - is zo sterk, dat het ons

gedrag in sterke mate bepaalt. Het is onbewust gedrag. 

Inzicht in ons gedrag - in hoe we iets doen en waarom we iets

doen - helpt ons om onze talenten en kwaliteiten te benutten.

Het maakt ons bewust van het effect van ons gedrag en hoe we

effectiever kunnen zijn. Als we weten wat motiveert, kunnen we

daar bij aansluiten. 

De sleutel tot gedrag

Q4 Profiles is specialist in gedragsanalyses. Met instrumenten die

gedrag, houding, stijl van communicatie en persoonlijke kracht

van personen in beeld brengen. Onze kracht is dat we de

bewuste en onbewuste drijfveren helder onderscheiden en

effectief in kaart brengen. 

Aan de hand van onze rapportages kunt u zich richten op die

drijfveren welke vaak onder de oppervlakte liggen en meestal

onbenoemd blijven. U kunt uw effectiviteit verhogen en

begrijpen dat iemand het één doet, terwijl deze het ander wil.

En het wordt duidelijk hoe bewust en onbewust gedrag zich tot

elkaar verhouden. 

Meer weten? Neem contact op met Q4 Profiles,

info@Q4profiles.com of kijk op www.Q4profiles.com voor meer

informatie.  

Het is de missie van Q4 Profiles om mensen te

bereiken en te beraken door gedrag inzichtelijk

te maken. Wij willen begrip tussen mensen

vergroten en hen effectiever laten zijn in wat zij

doen. Met als ultiem doel: meer tevredenheid en

plezier in werk en relaties. 

UW KRACHT?

UW HOUDING?

UW VOORKEUR?

UW STIJL?

Q4 Profiles

Maarse & Kroon Hof 7

1431 PB Aalsmeer

T. 0297 361 484

F. 0297 363 540

E. info@q4profiles.com

I. www.q4profiles.com  


