
 
leergang Praktisch werken met ActionTypes®  

 
 
ActionTypes Benadering. 

 
Het is jou vast wel eens opgevallen dat mensen op hun typisch eigen manier reageren en 
handelen. Dat doen de mensen in jouw omgeving, dat doe je ook zelf. Onderling kunnen 
daarin flinke verschillen naar voren komen. ActionTypes laat ons zien dat niet de ene reactie 
per definitie goed en de andere fout is. Ieder mens heeft zijn eigen voorkeuren en meestal 
zal hij of zij (onbewust) die voorkeuren gebruiken. Waarom? Kort door de bocht gezegd 
omdat door invloeden voor en vlak na de geboorte de werking van de hersenen iets individu-
eels meekrijgt. Het is nature op zo’n onbewust niveau dat het mensen daardoor hun leven 
lang blijft kenmerken. 
 
ActionTypes is een evolutie van al meer dan dertig jaar, waaruit steeds diepere inzichten zijn 
ontstaan hoe voor het individu cognitieve, emotionele en motorische handelingsvoorkeuren 
met elkaar zijn verbonden. Ze vormen ons innerlijk systeem en hebben de survival tools in 
zich waardoor we ons aan kunnen passen aan waar de externe omgeving om vraagt. 
Mensen kunnen hun persoonlijke voorkeuren derhalve best wel eens negeren en anders 
handelen, maar als ze dat te vaak of te lang achtereen moeten doen dan vreet het energie 
en roept het irritaties op. We kunnen op die manier gemakkelijk oververmoeid, geblesseerd, 
gestrest en/of ziek raken. 
 
Het herkennen en begrijpen van persoonlijke voorkeuren speelt een belangrijke rol in de sa-
menwerking tussen mensen. Zeg maar in het communiceren. Er ontstaat begrip voor de 
beleving en het handelen van de ander. De paradox is dat we hierin alleen slagen als onze 
eigen kernbehoeften voldoende worden gevoed. Leren wat je hiervoor nodig hebt en tegelij-
kertijd de vaardigheden ontwikkelen om anderen in hun kracht te zetten, dat is waar Action-
Types voor staat.  
 
 
Leergang. 
 
Vanuit deze invalshoek is het een bijzonder geschikt hulpmiddel voor toepassing binnen de 
sport, het onderwijs, de zorg, alsmede binnen private en publieke organisaties. In feite overal 
waar mensen met elkaar samenwerken en/of ontwikkeling in het functioneren een rol speelt, 
kent ActionTypes een aanzienlijke meerwaarde. Of het nu gaat om een coach met zijn of 
haar sporters, docenten met hun leerlingen, hulpverlener en cliënt of leidinggevenden en hun 
medewerkers. Maar ook binnen een coachstaf, docententeam, team van hulpverleners, 
directie, etc. 
 
Waar andere methoden individualiteit benaderen met op cognitie gerichte vragenlijsten, doet 
ActionTypes dit vanuit het natuurlijke van de motoriek. Het laat zien hoe cognitie en emotie 
hiermee verbonden zijn. Je hebt een voorkeursprofiel dat jou samen met de diepe motivatio-
nele drijfveren kenmerkt, maar tegelijkertijd geeft het inzicht in de dynamiek die hierachter 
schuil gaat. ActionTypes stopt niemand in een hokje, het laat juist zien welke mogelijkheden 
je hebt om adequaat op wisselende omstandigheden in te spelen. Waaronder het buiten de 
comfortzone raken en het omgaan met vermoeidheid, spanning en stress. 
 



 
 

Inhoud en opbouw van de leergang 
 

Praktisch werken met ActionTypes® 

 

 
Het is niet ‘one size fits all’ of ‘be like me’. Of het nu om mentale (cognitieve) of motorische 
voorkeuren gaat, mensen verschillen onderling wezenlijk in hun voorkeursgedrag. Het indivi-
duele aspect zit op een onbewust niveau zo diep in ons geworteld dat we er niet om heen 
kunnen. ActionTypes® geeft jou de benodigde inzichten en handreikingen waarmee je 
maatwerk kunt leveren en dat voor een breed scala aan onderwerpen.  
 
Hiervoor heb je het actiontypesprofiel nodig. Het bijzondere van deze leergang is dat je de 
verschillende dimensies van het profiel motorisch leert testen /oefenen en daarmee ook 
ervaart wat er onder stress en vermoeidheid met het voorkeurshandelen gebeurt. 
 
 

 

Dag 1     Zelfinzicht en zelfexpressie.                                     
                                                                                                                                                     
 

Je bepaalt met behulp van motorische testjes jouw eigen actiontype profiel en leert 
de handelingsvoorkeuren van anderen te herkennen. Hierdoor ontstaat bewust-
wording van jouw eigen natuurlijke identiteit en de basis om van daaruit een 
vertrouwensrelatie op te bouwen die nodig is om de ander in zijn of haar kracht te 
zetten.  
 

Daarin speelt ook inzicht in individuele motoriek een belangrijke rol. Lichaam en 
geest zijn niet te scheiden en belangwekkende onderzoeken van o.a. neuroweten-
schappers Rodolfo Llinȧs en Daniel Wolpert tonen aan dat in de onderlinge wissel-
werking de motoriek dominant is. Deze dag geeft tevens inzicht in het elementaire 
onderscheid tussen Walking from the Bottom (WB) en Walking from the Top (WT). 
Twee verschillende dynamieken die aan de basis staan van zelfexpressie.  
 
 

 

Dag 2   Motoriek en cognitie.                      
                                                                                                                                                   
 

Je maakt kennis met de kenmerken van de vier motorische hoofdstijlen en de 
individuele werking van het visuele systeem, leert deze met extra vaardigheden te 
testen en te observeren. Het is de kunst om techniekvorming en fysieke onder-
steuning af te stemmen op de individuele expressie. We helpen daarbij de transfer 
te maken naar de individuele opties die de interne logica van jouw sport of werk-
gebied daarvoor bieden. 
 
De vier te onderscheiden temperamenten duiden o.a. de kernbehoeften, overtuigin-
gen, talenten, alsmede de ideale gemoedstoestand om te presteren. Het is een 
eenvoudig te hanteren hulpmiddel om omstandigheden te creëren waarin mensen 
gedijen. Daarnaast bespreken we het model van de logische coachniveaus, als 
ondersteuning van de vaardigheden om op elke gewenste ontwikkelingslaag effec-
tief te communiceren.  

 
 
Dag 3   Afgestemde communicatie en coaching.   

                                                                                                                                                
Verschillen in hersenhelftdominantie typeren mensen in hun voorkeursgedrag. De 
een heeft meer een taakgerichte instelling, de ander blinkt uit door zijn creatieve 
handelen in vrijheid. Hoe bedien je taakgerichte mensen en hoe doe je dat met 
mensen die het vooral van improviseren moeten hebben, terwijl je tegelijkertijd dat 
wat ze van nature minder hebben bij hen mee ontwikkelt? ActionTypes geeft de 
benodigde inzichten. 



 
Hersenhelftdominantie vormt tevens de opmaat voor het bepalen van de mentale 
cyclus, met voorop de zgn. dominante mentale functie. Deze is gedurende het 
gehele leven de koersbepaler van de persoon, leidt hem of haar de weg en kent 
een cruciale functie in communicatie, coaching, training en daarmee in het open 
houden en versnellen van de ontwikkeling. Uiteraard heb je zelf als trainer- coach, 
docent, hulpverlener, leidinggevende ook jouw koersbepaler en eigen wijze van 
communiceren. Hoe schakel je van daaruit naar wat de ander nodig heeft? Zijn 
dominante mentale functie vormt samen met de kernbehoeften van zijn tempera-
ment de eerste ingang. 
 
 

Dag 4   Training en ontwikkeling.                          
 
          

Op deze dag worden onder het motto ‘move to your next level’  de meest recente 
ActionTypes inzichten verder uitgediept. Allereerst dat het geen statisch maar een 
dynamisch model is. Daarmee wordt bedoeld dat het benutten van voorkeuren in 
relatie staat tot de omstandigheden. Achter ons voorkeursprofiel gaat een diepere 
dynamiek schuil. Deze zorgt er o.a. voor dat we ons aan kunnen passen als de 
context daarom vraagt. Mensen zijn daarop toegerust, maar hoe gemakkelijk gaat 
ze dat af? Het heeft ook te maken met wat er onder toenemende druk, inclusief het 
omgaan met spanning en stress gebeurt. 
 
De implicaties hiervan zijn aanzienlijk, niet alleen het krachtgevend denken komt 
onder druk te staan, maar ook het motorisch handelen. We laten zien wat de 
betekenis hiervan is en reiken in stappen aan hoe voorkomen kan worden dat het 
schaduwprofiel ongewenst optreedt en hoe – als dat toch het geval is – elk type 
zijn eigen effectieve coping kent om zo snel mogelijk in de persoonlijke 
voorkeursdynamiek terug te komen. 
 
Een ander uniek inzicht is dat mensen op verschillende wijze met de intentie van 
hun handelen zijn verbonden. Met een simpel testje wordt dat helder. Daarmee 
werpt het een blik op allerlei samenwerkingsdogma’s zoals die in de praktijk 
worden ervaren. Dit niet alleen in de algemene omgang, het leren en voor het 
nemen van beslissingen, maar tevens als het bijvoorbeeld om het samenspel 
tussen sporters in het veld gaat. Om mensen tot bloei te laten komen en teams nog 
beter te laten renderen is er ook in de onderlinge afstemming maatwerk nodig. 
   

                                                                                                                                                    
 
Dag 5   Toepassing in teams en groepen.          

 

Op de slotdag staat het praktisch gebruik van ActionTypes in teams en groepen 
aan de hand van diverse lenzen centraal. Lenzen zijn invalshoeken om vanuit een 
eenvoudige clustering van profielen naar zaken te kijken. Naast de al genoemde 
elementen behandelen we onder meer lenzen voor leerstijlen, veranderingsbereid-
heid, communicatie-, interactie- en conflicthanteringstijlen en zetten in op de toe-
passing hiervan in casussen. 

 
 

 
 
Samenvattend: 

 
De inmiddels 15 jaar lopende leergang Praktisch werken met ActionTypes leidt jou op tot een 
ware Totaalcoach XL waardoor je als een gildemeester zowel een op een als in teams 
maatwerk leert verrichten in o.a.: 
 

- afgestemde communicatie (inclusief effectieve communicatieprincipes); 



- individuele motoriek en techniekvorming, inclusief fysieke ondersteuning (met de ele-
menten die in de bewegingsdynamiek alsmede in de werking van het visuele systeem 
een bijzondere rol spelen zoals motoroog, hoog- versus laagfrequente waarnemin-
gen, mobielpint, richting van de organisatie van de motoriek, dominante schouder, 
etc.) 

- ontwikkeling en leren; 
- coachen, trainen en het geven van feedback; 
- samenwerking en afstemming tussen mensen, alsmede samenspel op het veld; 
- mentale ondersteuning, inclusief spannings- en stress hantering. 

 
In de leergang maken we voor de kennisoverdracht gebruik van diverse methodieken zoals: 
uitleg, vragen en ideeënuitwisselingen, motorische testjes, videobeelden, fact papers, pdf’s 
en ander illustrerend studiemateriaal, casussen, kruisbestuiving vanuit andere gezichtsvel-
den, opdrachten en reflectie. 
 
 
 
Data:               8, 15 en 22 oktober 2020, 5 en 12 november 2020. 
Locatie:           Anky Education Center, Erp. 
Docenten:       Bennie Douwes en Michiel de Ruijter. 
Prijs: € 1345,- (exclusief BTW). 

 


