
ActionType Academy© 

 

Onze beschouwing op in hokjes plaatsen en iets als sterrenbeelden: 
 
 
Niemand wordt in een hokje geplaatst. 
 
Veel assessmentmethoden werken met vragenlijsten en laten wellicht de interpretatie open 
dat iemand zijn profiel is. En inderdaad, niemand is in een hokje in te delen. Maar wat maakt 
dat de kanttekeningen van Janine de plank in dit geval toch misslaan? Louis brengt specifiek 
de ActionType benadering ter sprake en deze is in meerdere opzichten onderscheidend van 
andere methodieken die met persoonlijkheidsprofielen werken.. 
 
Allereerst plaatst ActionType niemand in een hokje. Wat het wel doet is het duiden van 
natuurlijke voorkeuren, die we bij de geboorte al mee hebben gekregen. Het is waar we in ons 
onbewuste handelen gemakkelijk naar toe gaan en wat ons weinig aandacht en energie kost. 
Mensen die hun natuurlijke voorkeuren en/of diepe drijfveren langere tijd (achtereen) negeren, 
krijgen met de gevolgen daarvan te kampen zoals uit goede doen zijn, ziekte, blessures en 
uiteindelijk zelfs burn-outs of bore-outs.  
 
De benadering laat ook zien dat we niet ons profiel zijn. We hebben voorkeuren die ons flow 
geven, maar tegelijkertijd zit achter elk actiontype profiel een eigen dynamiek die maakt dat 
we afhankelijk van de context, vermoeidheid, spanning of stress anders dan langs de weg van 
de voorkeuren kunnen (zullen) handelen. In een metafoor: stel dat je rechtshandig bent, dan 
zul je in jouw onbewuste handelen gemakkelijker en beter iets met rechts doen (bijvoorbeeld 
schrijven of tekenen). Soms raak je in een situatie dat je (ook) jouw linkerhand moet gebruiken. 
Dat kost normaliter meer aandacht, gaat minder snel en minder nauwkeurig. Het is moeizamer, 
maar hoe vaker je het oefent des te beter gaat het. Toch zal het waarschijnlijk nooit het niveau 
van je rechterhand halen. Dit weerspiegelt de betekenis van natuurlijke voorkeuren. 
 
 
Vergelijking met sterrenbeelden misplaatst. 
 
ActionType is bovendien allerminst iets als sterrenbeelden. Het laat zien dat lichaam en geest 
door één samenhangend systeem wordt aangestuurd. Iets dat ook door moderne neuro-
wetenschappers zoals Rodolfo Llinȧs wordt bevestigd. Binnen ieder individu zijn cognitie, 
emotie en motoriek met elkaar verbonden. Telkens weer blijkt dat te kloppen. Met de motoriek 
als ingang laat ActionType concreet zien hoe dankzij de lichaam-geestverbinding voor een 
persoon de natuurlijke voorkeuren zijn te achterhalen.  
 
Praktische hamvragen zijn steeds: hoe zet je iemand in zijn of haar kracht, hoe stem je de 
communicatie af, hoe leert hij of zij, hoe speel je in op behoeften en diepe motivationele 
drijfveren. De antwoorden op deze vragen helpen om, zoals Louis terecht aangaf,  de persoon 
naar zijn of haar volgende niveau te coachen. Cognitief, emotioneel en motorisch. Weet je 
daar af te stemmen en individueel maatwerk te leveren of zit je ernaast.  
 
Louis benadrukt een ander met name voor de sport onderscheidend element: Citaat: “Action-
Type is in sport heel belangrijk. Dan gaat het over, wat ik al in deze uitzending heb gezegd, 
voorkeurshandelingen. Die heeft ieder mens. En dus, je kan een sporter in zijn kracht zetten 
als je dat allemaal doorhebt.” De benadering duidt niet alleen de cognitieve en emotionele 
voorkeuren, het laat ook zien hoe de sporter op zijn typisch eigen wijze beweegt en tot 
zelfexpressie komt. Het herkennen en inzicht hebben in de motoriekstijl is een aanzienlijke 
meerwaarde voor bijvoorbeeld zaken als afgestemde techniekvorming, fysieke ondersteuning 
en blessurepreventie. 
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De motoriek als ingang. 
 
Met behulp van relatief eenvoudige fysieke testjes wordt inzichtelijk wat de motorische 
voorkeuren zijn, uitkomsten die bij de validatie telkens blijken te kloppen met het cognitieve en 
emotionele voorkeurshandelen. ActionType vindt derhalve zijn ingang in de motoriek, we 
bewegen onbewust naar hoe onze aangeboren voorkeuren dat ingeven. Niemand heeft ons 
ooit verteld of geleerd hoe we moeten lopen, opstaan, een pen pakken, etc. We doen dat 
allemaal gedachteloos op onze eigen manier. Als je weet waar je op kunt letten, gaat er een 
nieuwe wereld open. 
 
In de testjes zien we ook wat stress met onze voorkeuren doet. het maakt de hoofdlijnen van 
de dynamiek die achter elk profiel zit helder. De ActionType-benadering werkt officieel niet met 
vragenlijsten, omdat daar allerlei nadelen aan kleven. Omdat van seconde tot seconde 
bewegen zo goed als volledig onbewust gebeurt, blijft het zo puur. Je zou kunnen zeggen: de 
motoriek liegt niet, behalve als de tong beweegt. 
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