
Inzicht in invloed 

INLEIDING 
Het uitoefenen van invloed, het bereiken van je doel in een discussie of een gesprek met een ander, 
is een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen boeken van succes. Het uitoefenen van invloed 
kun je op een effectieve en op een minder effectieve manier doen. Je kunt een ander op verschil-
lende manieren, in verschillende stijlen, beïnvloeden. Hieronder worden vier verschillende invloedstij-
len behandeld: 
‣ overzicht van de vier invloedstijlen 
‣ beschrijving van de vier afzonderlijke stijlen 

DE INVLOEDSTIJLEN 
We onderscheiden in totaal vier invloedstijlen. Op zich is er geen sprake van effectieve of van niet 
effectieve stijlen. Elke stijl heeft zijn specifieke karakter en zijn specifieke effect. Elke stijl dient een spe-
cifiek doel. Hieronder vind je eerst een overzicht van de stijlen en daarna een beschrijving van iedere 
stijl afzonderlijk. Het gebruik van de stijlen komt neer op het gebruiken van je persoonlijke kracht of 
energie. We onderscheiden twee richtingen die je aan het gebruik van je energie kunt geven: 
‣ Tegen bewegen of duwen 
‣ Meebewegen of trekken 

Tegen bewegende stijlen of duwstijlen zijn gesloten of competitieve stijlen. Het zijn stijlen waarbij je je 
eigen doel, je eigenbelang, je eigen mening of je eigen opvatting op de eerste plaats zet. 

Meebewegende of trekstijlen zijn open of coöperatieve stijlen. Ze zijn gericht op het stimuleren van de 
ander of op het aansluiten bij de mening, de beleving, de belangen of de gevoelens van de ander. 

Er zijn vier stijlen, elk bestaande uit kenmerkend verbaal en non verbaal gedrag. De vier stijlen zijn elk 
onderverdeeld in twee of drie gedragssoorten. 

�  

Het effectief gebruiken van de stijlen is afhankelijk van de volgende twee factoren: 

Doelmatigheid 
Iedere stijl is geschikt voor het bereiken van een specifiek doel. Je bent dus effectief in het uitoefenen 
van invloed als je een stijl weet te gebruiken voor het doel waar die stijl bij uitstek voor geschikt is. 
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Duidelijkheid 
Je kunt een stijl duidelijk of onduidelijk toepassen. Met duidelijk bedoelen we dat je per stijl alle ge-
dragssoorten van die specifieke stijl gebruikt, inclusief het bij die stijl horende non verbale gedrag. Als 
je een stijl duidelijk toepast heb je een grotere kans op het bereiken van je doel dan wanneer je een 
stijl onduidelijk gebruikt. 

DUWSTIJLEN 

1.Overtuigen (Persuading / Denkkracht) 

Karakter 
‘Overtuigen’ is een denkstijl. De stijl: 
‣ doet een beroep op de ratio, op logica of op feiten 
‣ zet aan tot het oplossen van problemen en het structureren van gesprekken 
‣ benadrukt het zakelijke/inhoudelijke aspect van een gesprek 

Gedragssoorten/Ingrediënten 
‘Overtuigen’ bestaat uit de volgende gedragssoorten (tussen haakjes staan synoniemen vermeld): 
‣ Voorstellen doen (suggesties of verzoeken doen of initiatieven nemen) 
‣ Argumenteren (uitleggen, onderbouwen of verdedigen) 

Verbale kenmerken 
Voorbeeldzinnen voor bovengenoemde gedragssoorten zijn: 
‣ ‘Ik stel voor het zo aan te pakken’ of ‘Laten we ...’ 
‣ ‘Op de eerste plaats ....., aan de andere kant ....’ 

Non verbale kenmerken 
Personen die vaardig zijn in ‘Overtuigen’:  
‣ zijn ‘zuinig’ met hun voorstellen en argumenten 
‣ houden hun voorstellen en argumenten met elkaar in evenwicht 
‣ kondigen hun gedrag aan (‘Ik heb een voorstel voor je ....’) 
‣ maken afwegende gebaren en/of tellen hun argumenten op de vingers af 

Gebruiksaanwijzing 
Als je ‘Overtuigen’ gebruikt: 
‣ geef je met ‘Voorstellen doen’ de richting in een gesprek aan  
‣ onderbouw je je voorstel door middel van ‘Argumenteren’ 

‘Overtuigen’ is een geschikte invloedstijl als: 
‣ je een helder doel voor ogen hebt met het gesprek 
‣ je je bijdrage aan het gesprek goed hebt voorbereid 
‣ de ander open staat voor een zakelijke benadering van het betreffende vraagstuk 

1.Aansporen (Asserting / wilskracht) 

Karakter 
‘Aansporen’ getuigt van wilskracht. De stijl: 
‣ is persoonlijk en direct 
‣ is gericht op het loskrijgen van een concrete toezegging door de ander 

Gedragssoorten/Ingrediënten 
‣ ‘Aansporen’ bestaat uit de volgende gedragssoorten (tussen haakjes staan synoniemen vermeld): 
‣ normen stellen (eisen, voorwaarden of grenzen stellen) 
‣ oordelen (waardering of kritiek uiten) 
‣ loven en bieden (‘handjeklap’ of voorwaarden uitwisselen)  

Verbale kenmerken 
Voorbeeldzinnen voor bovengenoemde gedragssoorten zijn: 
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‣ ‘Ik verwacht van jou.....’ of ‘Ik wil niet dat je.......’ 
‣ ‘Wat ik goed van je vind...’ of ‘Wat ik niet aardig van je vind ...’ 
‣ ‘Als jij nu dat doet ....., dan zal ik....’ of ‘Als jij dat niet doet ...., dan ben ik niet bereid tot..’ 

Non verbale kenmerken 
Personen die vaardig zijn in ‘Aansporen’:  
‣ nemen een stevige lichaamshouding aan 
‣ kijken de ander strak aan 
‣ maken scherpe gebaren 
‣ gebruiken korte, afgemeten zinnen 

Gebruiksaanwijzing 
Als je ‘Aansporen’ gebruikt:  
‣ geef je door middel van ‘Normen stellen’ concreet aan waar het gedrag van de ander in de toe-

komst aan moet voldoen 
‣ spreek je met ‘Oordelen’ je waardering of je kritiek uit over de mate waarin de ander in het verle-

den aan je norm heeft voldaan 
‣ stel je de ander door middel van ‘Loven & Bieden’ in staat om aan je norm te voldoen  

‘Aansporen’ is een geschikte invloedstijl als: 
‣ je weet wat je wil van de ander 
‣ er iets voor je op het spel staat 
‣ je druk op de ander kunt uitoefenen 

TREKSTIJLEN 

1. Onderzoeken (Bridging / gevoelskracht) 

Karakter 
‘Onderzoeken’ getuigt van gevoelskracht. Met het gebruiken ervan: 
‣ toon je interesse voor de ander 
‣ geef je ruimte aan de ander 
‣ zoek je aansluiting bij wat de ander vindt, denkt of voelt 

Gedragssoorten/Ingrediënten 
‘Onderzoeken’ bestaat uit de volgende gedragssoorten (tussen haakjes staan synoniemen vermeld): 
‣ vragen stellen (betrekken of uitnodigen) 
‣ luisteren (samenvatten of doorvragen) 
‣ onthullen (fouten, twijfels of onzekerheden toegeven) 

Verbale kenmerken 
Voorbeeldzinnen voor bovengenoemde gedragssoorten zijn: 
‣ ‘Wat vind jij van....?’ of ‘Hoe denk je over.......?’ 
‣ ‘Als ik je goed begrijp vind je ....’ 
‣ ‘Waar ik me zorgen over maak ....’ of ‘Waar ik tegen opzie is ...’ 

Non verbale kenmerken 
Personen die vaardig zijn in ‘Onderzoeken’: 
‣ nemen een open, voorovergebogen lichaamshouding aan 
‣ maken uitnodigende gebaren 
‣ kijken de ander rustig en vriendelijk aan 

Gebruiksaanwijzing 
Als je ‘Onderzoeken’ gebruikt: 
‣ nodig je de ander door middel van ‘Vragen Stellen’ uit te reageren 
‣ demonstreer je door te ‘Luisteren’ dat je de ander in zijn/haar gedachtegang of beleving tracht te 

volgen 
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‣ geef je door middel van ‘Onthullen’ je twijfels, onzekerheden of gevoelens prijs en laat je zien waar 
je belangstelling voor de ander uit voortkomt 

‘Onderzoeken’ is een geschikte invloedstijl als: 
‣ je geïnteresseerd bent in de ander 
‣ je de bijdrage van de ander aan het gesprek op prijs stelt 
‣ je de medewerking of instemming van de ander nodig hebt 
‣ als de ander boos of geëmotioneerd is 

1.Inspireren (attracting / geloofskracht) 

Karakter 
‘Inspireren’ getuigt van geloofskracht of verbeeldingskracht. De stijl is gericht: 
‣ op het uitdragen van je geloof in een aantrekkelijk toekomstperspectief 
‣ op het motiveren en/of enthousiasmeren van de ander 

Gedragssoorten/Ingrediënten 
‘Inspireren’ bestaat uit de volgende gedragssoorten (tussen haakjes staan synoniemen vermeld): 
‣ bundelen (enthousiasmeren of samenbinden) 
‣ verbeelden (toekomstvisie of ideaal uitdragen) 

Verbale kenmerken 
Voorbeeldzinnen voor bovengenoemde gedragssoorten zijn: 
‣ ‘Jij en ik, wat we samen zouden kunnen bereiken ... ‘ 
‣ ‘Stel je eens voor ....! ‘ of ‘Het zou toch geweldig zijn als ...!’ 

Non verbale kenmerken 
‣ Personen die vaardig zijn in ‘Inspireren’: 
‣ maken grote en brede gebaren 
‣ zijn beweeglijk 
‣ zijn enthousiast 
‣ trekken de aandacht van anderen 
‣ gebruiken beeldende en kleurrijke taal 

Gebruiksaanwijzing 
Als je ‘Inspireren’ gebruikt: 
‣ benoem je door middel van ‘Bundelen’ de sterke kanten van de ander en die van jezelf 
‣ schets je door middel van ‘Verbeelden’ een lonkend perspectief van de toekomst 

‘Inspireren’ is een geschikte invloedstijl als: 
‣ je zelf in een aantrekkelijke, gezamenlijke toekomst met de ander gelooft 
‣ bereid bent om daar samen met de ander de handen voor uit de mouwen te steken 
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