
 
 

Jij houdt van structuur, hè? Ik zag het in je app. 
 

“Oh ja, Hans. Ik heb onze vakantie op Texel 

uitgestippeld. We drinken koffie op de boot, dan 
rijden we om iets voor tienen de haven in en dan zijn 

we precies om…..” 
 

“….Maar Anne, wacht even. We kunnen toch gewoon 
wel zien hoe het loopt?” 

 
“Jawel. Maar ik wéét dat jij zonder structuur flipt. Dat 

zag ik op die Birkman-app van je werk. Handig ding is 
dat trouwens.” 

 

Persoonlijke gebruiksaanwijzing? 
Een gebruiksaanwijzing.  
Dat zou fijn zijn voor sommige mensen. Of voor jezelf. Zodat mensen rekening 

met jouw karakter houden. 
Privé, maar ook zakelijk! 
 

Gesmeerd lopende projecten 
Stel je voor: je projecten lopen voortaan gesmeerd. Bijvoorbeeld omdat de 
extraverte dame van HRM weet hoe ze de stugge manager van Marketing 
meekrijgt.  

Als leidinggevende speel je feilloos het spel met je medewerkers. 
 

En het kán. Als professioneel coach richt ik mij op groepsdynamiek. Ik gebruik 
daarvoor de Birkman methode® als basis. Een assessment dat inzicht geeft in 
je eigen gedrag. Hoe reageer jij in stresssituaties? Hoe functioneer je in een 

groep? Of, hoe geef je leiding aan je team?  
Maar óók inzicht in wat je verwacht van andere mensen. Jouw teamgenoten. 

Of je medewerkers  
 
Als je elkaars sterktes en zwaktes kent werpt dat een ander licht op jullie 

samenwerking. 
 

Wat is de filosofie achter de Birkman methode®?   
De Amerikaanse organisatiepsycholoog Dr. Roger Birkman (1919-2014) 

ontwikkelde deze zelfbeoordelingstest, geïnspireerd door zijn ervaringen als 
piloot in de WOII. Hij ontdekte hoe door psychologische verschillen tussen 

individuen, perceptie en mis-perceptie effect had op hun prestaties.  
Hij heeft dat uitgewerkt tot deze uniek methode. Die later, door veel 
wetenschappelijk onderzoek, verder is verfijnd en steeds betrouwbaarder is 

geworden.  
 

 
 



 
 

 
Niets is wat het lijkt. 
Want het draait allemaal om hoe 
jij waarneemt: perceptie. Zo 

hebben we binnen teams 
verwachtingen van elkaar. Komen 

die niet uit, dan vinden we al 
gauw iets van die persoon.  
Zo is in onze ogen “Henk de 

Chaoot” totaal ongeschikt voor de 
planning. Maar let eens op wat 

Henk presteert als hij meer 
vrijheid krijgt.  
En die collega met het hoogste 

woord tijdens meetings? Die is in 
werkelijkheid misschien heel 

onzeker. Niets is wat het lijkt. 
 

Maar wat is het verschil 
met andere methoden? 
Toegegeven, er zijn nogal wat manieren om teams te ‘builden’. Waarom ben ik 
dan zo enthousiast over de Birkman methode®? Omdat deze werkwijze niets 

test. Het gaat niet om wie iemand is, maar om hoe iemand zich gedraagt in 
bepaalde situaties. En wat iemand verwacht van de mensen met wie hij 

samenwerkt. 
 

En hoe dan verder? 
Vervolgens besteed ik aandacht aan de belangrijkste thema’s die je bij 

samenwerken tegenkomt. Enkele voorbeelden: hoe ga je om met individuele 
collega’s? ben je direct of juist respectvol?  Maar ook: neem je snel beslissingen 
of zit er veel tijd tussen denken en doen? Werk en denk je onafhankelijk of 

conformeer je je aan een team?  
 

De inzichten vertellen hoe mensen los van elkaar functioneren en welke weerslag 
dat heeft op het team. Gerichte input om op te coachen. Want nu je elkaar beter 

kent en elkaar begrijpt, hoe pas je je gedrag dan aan? 
 

Een voorbeeld. 
Tijdens een fusietraject trainde ik een directieteam. Al gauw bleek dat de 

financiële man per toeval op zijn post terecht was gekomen. Hij deed netjes wat 
er van hem verwacht werd, maar het kostte hem veel energie. 
 

De Birkman methode® liet zien dat zijn interesse op een totaal ander vlak lag: 
innovatie. Binnen het team lukte het om hem een veel beter passende rol te 

geven. Een perfecte oplossing, voor iedereen. 
 

Nog een voorbeeld. 
Twee teamleiders. Anneke en Martin. Beiden niet verlegen. Echter, Anneke hecht 

veel waarde aan diplomatie en beleefdheid. Martin zegt alles recht voor zijn raap.  



 
 

Anneke reageert hier overgevoelig op en legt soms dingen verkeerd uit. Voor 

Martin een les om een genuanceerde benadering te kiezen, terwijl Anneke 
gecoacht wordt om directer en doelgerichter de discussies aan te gaan. 

 
Het komt neer op elkaars valkuilen kennen en elkaar sterktes. 
 

Ik merk dat de Birkman methode® veel brengt. 95% van de deelnemers herkent 
zich in de uitkomst en gaat er graag mee aan de slag. 

 
Coaching op de verschillen tussen mensen levert eyeopeners op als het om 
samenwerking gaat en bij sommigen zelfs een verfrissende blik op de eigen 

loopbaan. 
En dat verzin ik niet voor ze. Die antwoorden geven de mensen gewoon zelf. 

 
Oh ja, en  wat die app betreft: die is er écht! Een handig hulpmiddel op je 
telefoon met een samenvatting van jouw adviezen. Als reminder. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Peter Smulders 
Free Launch Training & Coaching 

 
 
Meer weten over de Birkman methode®? 

Neem gerust contact op.  
 

Peter@freelaunch.nl  
http://training.freelaunch.nl  
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