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TEGENPOLEN TREKKEN ELKAAR NIET AAN 

In tegenstelling tot wat men 
vaak denkt, trekken tegenpolen 
elkaar niet aan.  Dat is waarom 
we op het werk onszelf graag 
omringen met mensen die op 
dezelfde manier denken als wij. 
En hoewel homogene teams 
efficiënt werken, zijn ze dodelijk 
voor innovatie. Divergerend 
denken is juist nodig om 
baanbrekende oplossingen te 
verzinnen.  
 
 
Innovatie is een ‘end-to-end’ 
proces dat begint met een 
uitdaging en eindigt met waardecreatie. Creatviteit is maar één van de stappen in het 
innovatieproces. Innovatie heeft alle vier de stijlen, op de juiste manier ingezet, nodig.  
 
 
Personality Poker is oorspronkelijk ontwikkeld op basis van de vier fases van het 
innovatieproces.  

• FASE 1: Definieer de uitdaging (hier presteren schoppen het best) 
• FASE 2: Oplossingen bedenken (hier zijn ruiten op hun best) 
• FASE 3: Planen & uitvoeren (klaveren zijn hier erg goed in) 
• FASE 4: Betrekken en draagvlak creëren (hier heb je de harten nodig)  

INNOVATIE STIJLEN 

Jouw innovatie stijl is vooral bepaald door je voorkeurskleur.  
• Schoppen: Dit zijn de analytici, de data-georiënteerde mensen. Ze houden van feiten en 

zijn meer ‘denkers’ dan de andere kleuren. Ze nemen beslissingen gebaseerd op feiten 
en staan bekend om hun grote kennis.  

• Klaveren: Dit zijn de mensen die een plan maken dat dan nauwgezet volgen, “plan the 
work and work the plan.” Ze zijn van de structuur en van de actie. Lage klaveren (5 – 9) 
zijn goede planners, terwijl hoge klaveren (10 – A) meer focussen op de bottom line.   

• Harten. Bij harten draait alles om de relatie. Ze nemen beslissingen gebaseerd op de 
mening van anderen.  Lage harten (5 – 9) zijn verzorgend en empatisch, terwijl hoge 
harten (10 – A) meer extravert zijn, goede netwerkers.  
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• Ruiten houden van nieuwe ideeën en ervaringen. Lage ruiten (5 – 9) zijn erg creatief, 
terwijl hoge ruiten (10 – A) afwisseling en flexibiliteit waarderen.  

AANVULLENDE	(TEGENOVERLIGGENDE	OF	ONTBREKENDE)	STIJLEN	

Als je kijkt naar je Personality Poker kaarten, focus dan eens op wat je niet in je hand hebt, in 
plaats van jouw voorkeurstijl. Welke kleur heb je niet? Mensen met de bij jou ontbrekende kleur 
zijn waarschijnlijk de mensen die jij het meest nodig hebt. Als je ruiten, schoppen en harten 
hebt, maar geen enkele klaveren, werk dan samen met een klaveren voor de juiste balans.  

SLEUTELINZICHTEN VAN PERSONALITY POKER 

1. Homogene teams zijn efficiënt maar niet goed voor innovatie  – Als iedereen in het 
team dezelfde innovatiestijl heeft, werken ze efficiënter samen. Maar innovatie heeft 
juist divergerend denken nodig. Voor innovatie heb je dus juist een heterogeen team 
nodig.  

2. Play with a full deck – Tegenpolen trekken elkaar niet aan, daarom omringen we onszelf 
graag met mensen die op dezelfde manier denken als wij. Daarom zijn heterogene 
teams veelal een uitzondering.  

3. Degene die je het minst leuk vindt, is degene die je het meest nodig hebt.  
De eerste stap in het creëren van heterogene teams, is jezelf te omringen met mensen 
die de tegenovergestelde stijl hebben dan jijzelf hebt. Hoewel je deze mensen nodig 
hebt om succesvol te zijn, vind je ze waarschijnlijk het meest irritant.  

4. Organisaties hebben ook een persoonlijkheid – Net als mensen persoonlijkheden 
hebben, hebben organisaties dat ook. De persoonlijkheid is gerelateerd aan de 
organisatiecultuur. Als de persoonlijkheid van een medewerker tegengesteld is aan die 
van de organisatie, kan de medewerker zich buitengesloten voelen.  

5. De gouden regel klopt niet  – Je wil anderen niet behandelen zoals jij behandeld wil 
worden. Je wil anderen behandelen zoals ZIJ behandeld willen worden. Mensen hebben 
verschillende feedback en informatie nodig, die past bij hun persoonlijkheid.  

6. Innovatien en productiviteit kunnen naast elkaar bestaan – Organisaties vinden het 
moeilijk om vandaag aan de behoeften van klanten tegemoet te komen en tegelijk te 
innoveren voor morgen. Dat is omdat daarvoor andere spieren nodig zijn. Organisaties 
moeten en kunnen beide tegelijk doen.  

7. Hoe anderen jou zien, beïnvloedt je persoonlijkheid – Als anderen jou anders zien dat 
je eigen, natuurlijke stijl, zal je persoonlijkheid zich aanpassen naar dat beeld. Dit wordt 
het Pygmalion effect genoemd. 

8. Er zijn ‘stip’ denkers en ‘lijn’ denkers – Sommige mensen krijgen nieuwe ideeën door 
hun expertise, (rationele ‘stip’ denkers – zwarte kaarten) terwijl anderen nieuwe ideeën 
ontwikkelen door verbindingen te leggen, (relationele ‘lijn’ denkers – rode kaarten).  
Voor innovatie zijn beide typen denkers nodig.  
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9. Innovatie en creativiteit zijn niet hetzelfde – Creativiteit gaat over nieuwe ideeën.  
Innovatie is een ‘end-to-end’ proces, dat gaat over zowel creativiteit als strategie, 
planning, uitvoering en verandermanagement. 

10. Om diversiteit in teams te creëren, neem altijd duo’s aan – Neem altijd twee mensen 
met tegenovergestelde stijlen tegelijk aan. Dat zorgt voor diversiteit in je teams. 

11. Shuffle the deck – Als er al diversiteit in de organisatie bestaat, zit dat vaak vast in 
afdelingen die niet onderling samenwerken. Innovatie ontstaat als verschillende stijlen 
bij elkaar komen en samenwerken.  
  


