


Programma

• Covey: cirkel van invloed en betrokkenheid

• Beïnvloedingsstijlen

• Roos van Leary

• Omgaan met weerstand



Wie is er ‘goed’ in beïnvloeden?



Wat weten we van beïnvloeden?







Roos van Leary

Gedrag en 
communicatie in 

relaties



bovengedrag leidt tot 
ondergedrag

ondergedrag leidt tot 
bovengedrag

tegengedrag
leidt tot 

tegengedrag

samengedrag
leidt tot 

samengedrag
defensief

offensief

receptief

proactief



- initiatief nemen
- autoritair zijn
- organiseren
- leiding geven



- afwachten
- ontzag hebben
-om raad vragen
- instemmen met initiatief



- strengheid, agressie tonen
- negatieve opstelling
- kritisch, wantrouwen
- protesteren, 

afwijzen



- opbouwend zijn
- positieve instelling

- aanmoedigen
- instemmen, steunen



kan opdrachten 
geven

kan helpend 
zijn

kan samen-
werkend zijn

kan dankbaar 
zijn

kan 
gehoorzamen

kan klagen 
wanneer nodig

kan streng zijn 
wanneer nodig

kan voor 
zichzelf zorgen

dictatoriaal

probeert 
iedereen te 
troosten, te 

bemoedigen

is het met 
iedereen eens

zal iedereen geloven, 
afhankelijke opstelling

beperkt geloof 
in zichzelf

rebelleert tegen 
van alles

agressief, wreed 
en 
onafhankelijk

berekenend, koel, 
zonder gevoel



Weerstand

• Beïnvloeden en overtuigen kan leiden tot weerstand (vaak)

• Weerstand is een emotionele en natuurlijke reactie tegen een 
ongewenste verandering 

• Loslaten van de bestaande situatie

• Accepteren van een nieuwe situatie
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tijd

keerpunt

uit evenwicht
nieuw evenwicht

acceptatie

twijfels

terugdringen

afstand nemen, loslaten

integratie

herkaderen

visie ontwikkelen

testen

informeren, tijdpad, 
hulp, structuur

realiteitsbesef, 
praten, vragen, 

luisteren

quick wins laten 
zien, geen druk 

uitoefenen
rituelen, laten zien, 

visie, energie

experimenteren, 
vaardigheden 

aanleren, stappen 
nemen, 

evalueren, 
bijstellen, 
belonen

niets doen, 
bevestigen



Weerstand: niet doen

• Ertegen vechten (wordt het sterker van)

• Ontwijken of negeren (gaat het ondergronds)

• Wegredeneren (weerstand = emotie)

• Het persoonlijk opvatten



Weerstand: wel doen

• Weerstand als ‘normaal’ beschouwen, accepteren



Weerstand: bij je klanten

• Onduidelijkheid

• Je klanten denken het beter te weten of te kunnen

• Zich niet serieus genomen voelen



Weerstand: bij je medewerkers

• Angst om persoonlijke invloed of belangen te verliezen

• Onbekendheid met de feitelijke verandering 

• Angst om niet aan nieuwe eisen te kunnen voldoen

• Niet serieus genomen voelen



Weerstand: beïnvloeding



Logische stijl
Redelijkheid en logica 

aantonen, goede 
argumenten, 

onpersoonlijke 
normen, kennis van 

zaken hebben

Enthousiasmerende 
stijl

Visie hoe samen iets 
te bereiken, 
meeslepend 

toekomstbeeld, 
bezieling, er zelf echt 

in geloven

Relationele stijl
Anderen respecteren 

en ruimte bieden, 
actief luisteren, 
begrip tonen, 

werkelijke 
belangstellingen 

hebben

Normatieve stijl
Persoonlijke normen, 

eisen en waarden, 
duidelijk over wensen 

en consequenties, 
weten wat je wilt



Logische stijl

Risico: weinig 
aandacht voor 

mensen

MEN-stijl

Enthousiasmerend
e stijl

Risico: niet 
geloofwaardig

WIJ-stijl

Relationele stijl

Risico: truc

JIJ-stijl

Normatieve stijl

Risico: kan relatie 
schaden

IK-stijl



Logische stijl
Redelijkheid en logica 

aantonen, goede 
argumenten, 

onpersoonlijke normen, 
kennis van zaken hebben
Risico: weinig aandacht 

voor mensen
MEN-stijl

Enthousiasmerende stijl
Visie hoe samen iets te 
bereiken, meeslepend 

toekomstbeeld, bezieling, 
er zelf echt in geloven

Risico: niet geloofwaardig
WIJ-stijl

Relationele stijl
Anderen respecteren en 

ruimte bieden, actief 
luisteren, begrip tonen, 

werkelijke 
belangstellingen hebben

Risico: truc
JIJ-stijl

Normatieve stijl
Persoonlijke normen, 

eisen en waarden, 
duidelijk over wensen en 

consequenties, weten wat 
je wilt

Risico: kan relatie schaden
IK-stijl

overtuigen?

argumenten
!



‘veel invloed’ (macht, overheersing, dominantie en dergelijke)

‘weinig invloed’ (volgzaamheid, onderwerping en dergelijke)

coöperatieve 
gedragingen als 
ondersteunen, 

helpen en 
assisteren 

gedragingen die 
juist afstand 
scheppen en 
tegenwerking 
impliceren 

defensief

offensief

receptief

proactief



Beïnvloeden zonder macht

• Stap 1: wat is je doel? Wat is je visie? Wat beweegt jou?

• Stap 2: wie wil je beïnvloeden?

• Vertrekpunt: gelijkwaardigheid en respect (vanuit ons perspectief)

• Uitkomst: win/win



Omgeving
Gedrag

Capaciteiten

Overtuigingen

Identiteit

Missie



Beïnvloeden zonder macht

• 4A-concept

• Aandacht geven

• Afstemmen op de ander

• Assertiviteit

• Alternatieven inzetten

• Volgorde is belangrijk



Beïnvloeden – Aandacht geven

• Doel: een goede relatie met de ander, informatie inwinnen

• Aandacht geven > wat je aandacht geeft groeit

• Oprecht belangstelling voor de ander, begrijpen wat die ander 
beweegt
• Eerst begrijpen om begrepen te worden

• Actief luisteren, oordeel uitstellen

• Luisteren, samenvatten, doorvragen (LSD)



Beïnvloeden – Afstemmen op de ander

• Doel: afstemmen op de golflengte van de ander – hoe denkt en 
handelt de ander? > informatie inwinnen

• Spiegelen

• Diepgang in de conversatie

• Dresscode

• Stel de ander centraal



Beïnvloeden – Assertiviteit

• Doel: je boodschap overtuigend en enthousiasmerend overbrengen

• Van ‘volgen van de ander’ naar ‘in actie komen’
• Initiatief (over)nemen, leiding nemen, eigen mening ventileren, 

enthousiasmeren

• Netwerken, op anderen afstappen



Beïnvloeden – Alternatieven inzetten

• Waar zit je kracht in het proces van beïnvloeden?
• Humor, pauzes inlassen, metaforen, analogieën enz.

• Basisgedachte: er is altijd een weg > positief denken, we gaan vooruit

• Overgaan tot onderhandelen



Weerstand: OMO

• Opstappen
• aansluiten bij het gevoel, de reden van de emotionele reactie van de ander 

door begrip te tonen

• Meereizen
• aangeven dat je begrijpt waarom de ander reageert zoals hij/zij dat nu doet

• Ombuigen
• het gesprek terugbrengen naar de kern van de zaak op een zo vriendelijke en 

begripvolle manier



Weerstand: OMO

• Laat de spreker uitpraten

• Herhaal en vat samen

• Toon begrip voor de situatie zoals de klant die beleeft

• Tracht zakelijke informatie te verkrijgen (welke order, factuurdatum 
etc.)



Weerstand: OMO

• Bied een korte termijn oplossing

- Neem de last van zijn schouders

- Indien mogelijk: zoek het meteen uit

- Vraag wanneer je kunt terugbellen

- Vraag hem dan ook; "Is dat naar uw tevredenheid?”



Weerstand: tips

• Vertel wat je gaat doen

• Geen oplossing: wat is uw voorstel

• Val nooit een collega af

• Isoleer feitelijke probleem van het emotionele

• Denk niet over wie gelijk heeft

• Ga niet in op ondoordachte verwijten

• Val de klant niet in de rede




