
Transfergroep  
Opleiding en Advies  

 

Beïnvloedingsstijlen 

 

 

Vooraf: 

 

De uitkomst van deze beweringenlijst geeft u inzicht in de wijze waarop u door anderen 

wordt ervaren als u in situaties bent waarin u anderen wilt beïnvloeden. 

 

Hoe eerlijker en nauwkeuriger u deze lijst invult, hoe meer waarde hij zal hebben. 

 

De lijst bestaat uit 72 beweringen over gedrag bij beïnvloeding. De antwoorden die u geeft 

op de uitspraken dienen zoveel mogelijk uw dagelijks gedrag weer te geven. 

Houdt dus bij de beantwoording steeds voor ogen: hoe gedraag ik me in het dagelijks 

leven? 

 

Hoe vult u de beweringen lijst in? 

 

Voor de puntentelling kunt u kiezen uit 5 mogelijke antwoorden met bijbehorende punten: 

 

-2 als u het beslist oneens bent: d.w.z. als u nooit of hoogst zelden doet wat er in de 

bewering staat. 

 

-1 als u geneigd bent het oneens te zijn: d.w.z. als u  zo nu en dan, maar met een 

neiging naar zelden, doet wat er in de bewering staat. 

 

 0 als u onzeker bent of u het er mee eens bent of oneens 

 

+1 als u geneigd bent het eens te zijn: d.w.z. als u nu en dan, maar met een neiging naar 

vaak, doet wat in de bewering staat. 

 

+2 als u het beslist eens bent: d.w.z. als u vaak doet wat in de bewering staat. 
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Beweringen over gedrag bij beïnvloeding 

 

 

 1. Ik aarzel niet om fouten van anderen aan te wijzen. 

 

 2. Ik draag belangrijke taken aan anderen over, zelfs als de kans bestaat dat ik 

persoonlijk bekritiseerd zal worden als de taken niet goed worden uitgevoerd. 

 

 3. Als anderen onzeker of ontmoedigd worden, sleept mijn enthousiasme ze mee. 

 

 4. Ik breng veel ideeën en plannen naar voren. 

 

 5. Ik breng gauw kritiek of waardering voor iemands prestaties tot uitdrukking. 

 

 6. Ik ben bereid door anderen beïnvloed te worden. 

 

 7. Ik kan de opwindende mogelijkheden van een situatie op anderen overdragen. 

 

 8. Ik bouw een goede, logische redenering op. 

 

 9. Ik spreek uit aan welke eisen er volgens mij voldaan moet worden. 

 

10. Ik moedig mensen aan met hun eigen oplossing voor problemen te komen. 

 

11. Mijn manier van praten brengt een gevoel van opwinding op anderen over. 

 

12. Als iemand het niet met me eens is heb ik gauw argumenten tegen. 

 

13. Ik laat mensen weten op welke criteria hun prestaties beoordeeld worden. 

 

14. Ik ben ontvankelijk voor de ideeën en suggesties van anderen. 

 

15. Ik maak mijn geloof in het belang en de waarde van wat de groep doet, duidelijk. 

 

16. Ik lever gedetailleerde plannen in over hoe het werk gedaan moet worden. 

 

17. Ik heb de neiging ethische oordelen te geven over wat anderen zeggen. 

 

18. Als ik fouten of vergissingen heb gemaakt geef ik dat makkelijk toe. 

 

19. Ik breng een opwindend beeld onder woorden van hoe het zou kunnen zijn. 

 

20. Ik suggereer alternatieven voor de voorstellen van anderen. 

 

21. Waardering en kritiek die anderen over iemands werk hebben, geef ik door. 
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22. Als anderen moeilijkheden hebben, leef ik met ze mee. 

 

23. Mijn enthousiasme is aanstekelijk. 

 

24. Ik breng mijn ideeën krachtig naar voren. 

 

25. Men kan makkelijk beoordelen of ik het eens ben met wat iemand zegt of doet. 

 

26. Ik luister naar ideeën die door anderen naar voren zijn gebracht en probeer die ook te 

gebruiken. 

 

27. Ik kan de hoop, aspiratie en angst die anderen misschien voelen, onder woorden 

brengen. 

 

28. Het is niet ongebruikelijk dat ik mijn nek uitsteek met ideeën en suggesties. 

 

29. Ik gebruik mijn macht en gezag om anderen zich naar mij te laten schikken. 

 

30. Als iemand boos of opgewonden raakt, luister ik met begrip. 

 

31. Ik ben er vaardig in door beelden en analogieën opwindende mogelijkheden naar voren 

te brengen. 

 

32. Ik breng mijn ideeën helder over. 

 

33. Ik laat de mensen tevoren weten wat van hen verwacht wordt. 

 

34. Ik geef mijn gebrek aan kennis en deskundigheid in een situatie grif toe. 

 

35. Ik help mensen zich bewust te worden van de krachten en mogelijkheden die zij als 

groep hebben. 

 

36. Ik verdedig mijn ideeën energiek. 

 

37. Ik bied overeenkomsten en transacties aan om van anderen te krijgen wat ik hebben 

wil. 

 

38. Ik probeer net zo hard de ideeën van anderen als die van mijzelf te 

ontwikkelen. 

 

39. Ik ben vaardig in het onder woorden brengen van wensen en doelen die mensen 

gemeenschappelijk hebben. 

 

40. Ik voel bezwaren tegen mijn standpunten van tevoren aan en heb een tegenargument 

gereed. 

41. Ik laat vaak en duidelijk merken of er aan mijn verwachtingen voldaan wordt. 
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42. Ik let op dat anderen hun zegje kunnen doen. 

 

43. Bij het overhalen van anderen doe ik een beroep op hun waarden, emoties en 

gevoelens. 

 

44. Ik zie vaak af van ideeën van anderen ten gunste van mijn eigen voorstellen. 

 

45. Men weet altijd of men wel of niet aan mijn maatstaf voldoet. 

 

46. Ik luister met belangstelling naar mensen die mijn standpunt niet delen. 

 

47. Ik wek opwinding en enthousiasme door mijn gebruik van kleurrijke taal. 

 

48. Als anderen het niet eens zijn met mijn ideeën geef ik niet op, maar zoek ik een andere 

manier om ze over te halen. 

 

49. Ik maak duidelijk tot welke tegenprestatie ik bereid ben voor wat ik wil. 

 

50. Ik ben heel open over mijn hoop en vrees, mijn aspiraties en de persoonlijke 

mogelijkheden die ik heb om ze te realiseren. 

 

51. Waar anderen een gemeenschappelijk belang in zien, weet ik teamspirit te kweken. 

 

52. Ik ben vindingrijk in het duidelijk naar voren brengen van ideeën die mijn eigen 

voorstellen ondersteunen. 

 

53. Ik houd prestaties van anderen in de gaten om vast te stellen of aan mijn maatstaf 

wordt voldaan. 

 

54. Ik toon tolerantie en acceptatie voor de gevoelens van anderen. 

 

55. Ik gebruik emotioneel geladen taal om enthousiasme voor een taak op te wekken. 

 

56. Ik praat meer over mijn eigen ideeën dan dat ik luister naar die van anderen. 

 

57. Ik geef opdrachten en instructies en verwacht ook dat die uitgevoerd worden. 

 

58. Ik accepteer kritiek zonder defensief te worden. 

 

59. Ik help anderen in te zien hoe ze meer kunnen bereiken door samen te werken. 

 

60. Ik breng mijn ideeën op een georganiseerde wijze. 

 

61. Ik controleer of anderen zich aan hun deel van de afspraak hebben gehouden. 

 

62. Ik help anderen zich te uiten. 
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63. Ik maak dat anderen zich persoonlijk betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen 

voor de toekomstige prestaties van de groep. 

 

64. Ik vestig de aandacht op tegenstrijdigheden in de ideeën van anderen. 

 

65. Ik maak gebruik van beloningen en straffen om anderen te laten doen wat ik wil. 

 

66. Ik sloof me uit om begrip te tonen voor de wensen en behoeften van anderen. 

 

67. Ik streef ernaar in een groep een gevoel van eenheid en gelijkgerichtheid te 

ontwikkelen.  

 

68. Het is niet uitzonderlijk dat ik iemand in de rede val. 

 

69. Ik beoordeel mensen meer op wat ze doen dan op wat ze zeggen. 

 

70. Ik doe me niet zeker voor als ik me onzeker voel. 

 

71. Ik probeer een gevoel van eenheid en gelijkgerichtheid in de groep tegen de 

buitenwereld te ontwikkelen. 

 

72. Ik besteed veel energie aan het redeneren over wat er gedaan moet worden. 
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Beïnvloedingsgedrag:  Scoringslijst 

 

 

Zet voor iedere vraag de score -2, -1, 0, +1, of +2 achter het corresponderende nummer 

op dit vel. 

N.B.: de nummers staan van links naar rechts en niet van boven naar beneden. 

 

1 2 3 4  

 

5 6 7 8  

 

9 10 11 12  

 

13 14 15 16  

 

17 18 19 20  

 

21 22 23 24  

 

25 26 27 28  

 

29 30 31 32  

 

33 34 35 36  

 

37 38 39 40  

 

41 42 43 44  

 

45 46 47 48  

 

49 50 51 52  

 

53 54 55 56  

 

57 58 59 60  

 

61 62 63 64  

 

65 66 67 68  

 

69 70 71 72  

 

  SOM VAN DE PLUSSCORE (per kolom) 

 

  SOM VAN DE MINSCORE  (per kolom) 

 

  TOTAALSCORE (per kolom) 

 

 

1       2                3            4
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Beïnvloedingsstijlen 

 

     kolom 1    kolom 2    kolom 3   kolom 4 

 

35     

 30     

 25     

 20     

 15     

 10     

  5     

  0     

 -5     

-10     

-15     

-20     

-25     

-30     

-35     

  Aansporen  Onderzoeken  Inspireren  Overtuigen 
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Beïnvloeden 

 
 Beïnvloeden is een (denkk) proces bij de ander in de door u gewenste 

richting sturen, zonder gebruik te maken van formele macht. 

 Beïnvloeden is een proces van interactie tussen twee of meer mensen, 

dat leidt tot een verandering in opvattingen of gedragingen. 

 

Aansporen:  

 
Aansporen is een duw-stijl:  U bent sterk gericht op de inhoud, de zaak, het ‘wat’. 

 

Wat u doet: 

 normen stellen 

 oordelen 

 poneren 

 onder druk zetten 

 voorwaarden stellen.  

 

Aansporen is effectief als  

 iets van groot belang is voor u 

 er sprake is van een noodsituatie 

 zelfbescherming nodig is 

 er impopulaire maatregelen genomen moeten worden 

 er weinig tijd beschikbaar is 

 u macht heeft 

 

 

Overtuigen 

 
Overtuigen  is een duw-stijl (minder hard dan Aansporen). U doet uw best om de 

redelijkheid van uw argumenten over te brengen, 

 

Wat u doet: 

 het woord nemen 

 voorstellen doen, die simpel, pittig en beknopt zijn 

 logisch en rationeel argumenteren 

 redeneren  

 uw ideeën wereldkundig maken 

 

Overtuigen is effectief als 

 

 u het belangrijk vindt uw mening of overtuiging te laten horen 

 u voor u zelf wilt opkomen 

 nieuwe dynamiek gewenst is 

 u persoonlijk wilt of moet scoren 

 u het ergens gevoelsmatig niet mee eens bent 

 de ander uw deskundigheid respecteert 

 de ander afhankelijk is van u 
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Inspireren 
 

Inspireren is een trek-stijl. U beïnvloedt door een beroep te doen op 

gemeenschappelijke waarden, idealen, krachten. U schetst een opwindend beeld 

van de toekomst. 

 

Wat u doet:  

 visie uitbeelden, een ideaal uitdragen 

 beeldspraken gebruiken 

 samen binden 

 enthousiasmeren 

 motiveren, inspelen op de waarden en idealen van de anderen 

 

Inspireren is effectief als 

 

 u en de ander gedeelde waarden, doelen en aspiraties hebben 

 de ander u vertrouwt en respect voor u heeft 

 de ander onzeker of stuurloos is 

 de situatie hoop, angst of waardekwesties oproept 

 

 

Onderzoeken 
 

Onderzoeken is een trek-stijl: u bent gericht op het in stand houden van de relatie, 

het ‘hoe, het proces. 

 

Wat u doet: 

 verdiepen in de ander door vragen te stellen 

 luisteren, samenvatten, doorvragen 

 steun en betrokkenheid tonen 

 fouten toegeven 

 afstemmen op de golflengte van de ander 

 voorstellen als wensen formuleren 

 

Onderzoeken is effectief als  

 

 er voldoende tijd is 

 de oplossing voor 100% gedragen dient te worden 

 wat de ander te zeggen heeft, u zou kunnen helpen 

 leren  een doel is 

 de ander boos of gespannen is 

 de ander gesloten is of afstand houdt en u hem er weer bij wilt 

betrekken 

 u geen macht hebt en/of er nog geen acceptatie is 

 

 

 

 

 


