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De Sfeer van invloed vragenlijst
Impact van beïnvloedend vermogen

De Sfeer van Invloed vragenlijst geeft inzicht in 
het gedrag dat in bijna iedere situatie een cruciale 
rol speelt; de manier waarop iemand zich laat 
beïnvloeden en hoe iemand invloed uitoefent. De 
tool brengt in beeld welke ineffectieve aannames, 
drijfveren en/of oude gedragspatronen iemands 
gedrag bepalen en/of beperken. De Sfeer van 
Invloed helpt mensen om zichzelf authentieker, 
daadkrachtiger en doelgerichter te profileren. Het 
invullen van de online vragenlijst duurt slechts 10 tot 
15 minuten (40 vragen). Het Sfeer van Invloed profiel 
is een ideaal vertrekpunt om aan de slag te gaan met 
het oefenen van nieuw gedrag. 

zelfstandig als in samenwerking met de 
leidinggevende, mentor of coach hiermee aan de slag. 
Per interactiestijl wordt aangegeven waar persoonlijke 
kracht ligt of ontwikkeltips gegeven hoe betreffende 
persoon zich zou kunnen versterken op dit vlak.

Ruimte geven

Ruimte geven is een volgstijl die je, in vergelijking 
met de meeste anderen, vaak inzet. Jegens je 
gesprekspartners kun jij je flexibel opstellen; je 
voegt je naar hetgeen zij voorstellen. Tijdens
gesprekken bied je anderen de kans hun ideeën, 
meningen en plannen naar voren te brengen.
Overwegend ben je iemand die zich discreet 
opstelt.

Overtuigen

Overtuigen is een beïnvloedingsstijl die je, in 
vergelijking met de meeste anderen, beperkt 
inzet. Onderstaand enkele ontwikkeltips, indien  
je meer zou willen overtuigen:
•	 Situaties meer uiteenzetten.
•	 Mening en ideeën meer onderbouwen met 

argumenten.
•	 Bedenkingen eerder uiten.
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• Geldende regels meer onder de loep nemen/actiever meedenken over passende normen en
regels.

• Structuur meer bewaken.
• Eerder bijsturen indien je merkt dat zaken niet volgens afspraak verlopen.
• Meer taakgericht confronteren.

Overtuigen
       1       2       3       4       5       6       7       8       9      

Overtuigen is een beïnvloedingsstijl die je, in vergelijking met de meeste anderen, beperkt
inzet. Onderstaand enkele ontwikkeltips, indien je meer zou willen overtuigen:
• Situaties meer uiteenzetten.
• Mening en ideeën meer onderbouwen met argumenten.
• Bedenkingen eerder uiten.

Weerstand bieden
       1       2       3       4       5       6       7       8       9      

Gedurende interacties benut je, in verhouding met de meeste anderen, beperkt die interactie-
stijlen die passen bij het bieden van weerstand. Onderstaand enkele ontwikkeltips, indien je
gedurende interacties meer weerstand zou willen bieden:
• Vaker tegengas geven.
• Meer de argumenten van de ander onder de loep nemen.
• Twijfels eerder uitspreken.
• Uitspraken van de ander die niet kloppen, meer weerleggen.
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Taken opvolgen
       1       2       3       4       5       6       7       8       9      

In vergelijking met de normgroep scoor je hoog op deze volgstijl. Je neemt zaken meestal
gemakkelijk aan. Gedurende interacties kun jij je inhoudelijk betrokken en meegaand tonen.
Indien nodig, leg jij je bij de mening en ideeën van de ander neer.

Ruimte geven
       1       2       3       4       5       6       7       8       9      

Ruimte geven is een volgstijl die je, in vergelijking met de meeste anderen, vaak inzet. Jegens
je gesprekspartners kun jij je flexibel opstellen; je voegt je naar hetgeen zij voorstellen. Tijdens
gesprekken bied je anderen de kans hun ideeën, meningen en plannen naar voren te brengen.
Overwegend ben je iemand die zich discreet opstelt.

Sturen op mensen
       1       2       3       4       5       6       7       8       9      

Je scoort hoog op mensgericht sturen. Gedurende interacties stel jij je geregeld op als mentor,
begeleider, coach en/of adviseur. Je bent iemand die vragen kan stellen en/of opmerkingen
kan plaatsen die anderen in beweging brengen. Aanmoedigen, stimuleren of motiveren zijn
zaken die je wel eens doet. Het geven van advies is iets wat je regelmatig doet. Ook plaats je
opmerkingen die tot nadenken stemmen. Je wilt anderen graag helpen en biedt ondersteuning
makkelijk aan.

Meebewegen
       1       2       3       4       5       6       7       8       9      

Gedurende interacties zet je geregeld die interactiestijlen in die kenmerkend zijn voor de
volgstijl meebewegen. Je kunt de bereidheid tonen om mee te werken. Af en toe benadruk je
het, als je het met de ander eens bent. Tijdens gesprekssituaties ben je genegen om op zoek
te gaan naar een middenweg. Uit de vragenlijst komt naar voren dat jij je regelmatig aanpast
aan de ander.

Focus op ontwIkkelIng

Vooral door de concrete, op de persoon toegespitste, 
kwaliteiten en ontwikkelpunten die in het Sfeer van 
invloed profiel gegeven worden kan men zowel



de twaalF InteractIestIjlen

Inspireren: anderen zodanig weten te 
enthousiasmeren dat ze jouw ambities 
delen.

Sturen op proces: alle energie inzetten 
om te zorgen dat het doel gehaald wordt.

Coachen: vragen stellen of opmerkingen 
plaatsen die erop gericht zijn om anderen 
in beweging te krijgen. 

Verbinden: communicatie richten op 
gezamenlijke belangen en bijdragen aan 
het creëren van win-win situaties.

Medeleven tonen: rekening houden met 
de gevoelens van anderen en deze op 
positieve wijze beïnvloeden.

Meebewegen: actief  laten zien en horen 
dat je bereid bent een ander tegemoet te 
komen.

Ruimte geven: je neutraal op stellen. 
Indien wenselijk je kunnen schikken in 
hetgeen de ander vindt of voorstelt.

Taken opvolgen:  goed in staat taken 
op te volgen en gegeven instructies zo 
spoedig mogelijk uit te voeren.

Zaken expliciteren: zorgen dat je de 
bedoelingen en verwachtingen (van de 
ander) zo helder mogelijk krijgt.

Weerstand bieden: laten weten als je het 
er niet mee eens bent en de input van 
anderen weerleggen en aanvullen.

Overtuigen:  je best doen om anderen op 
de hoogte te stellen of te winnen voor je 
meningen, ideeën en/of kijk op zaken.

Instrueren: aandacht besteden aan een 
tijdige en correcte uitvoering van taken.

sFeer van Invloed In de praktIjk

De Sfeer van Invloed zelfreflectie wordt in de 
praktijk vooral ingezet in situaties waarin matching, 
persoonlijke effectiviteit en profilering een rol spelen 
of in situaties waar conflicten heersen. Het Sfeer van 
Invloed zelfreflectie profiel:
•	 Ondersteunt individuen bij het vinden van 

passende functies.
•	 Helpt recruiters om die personen aan te trekken 

die goed matchen binnen bepaalde teams en 
organisaties.

•	 Geeft verdiepend inzicht in coachings- of 
trainingstrajecten waarin persoonlijke effectiviteit 
centraal staat.

•	 Zorgt in conflictsituaties voor wederzijds begrip en 
inzicht op die punten waar mensen langs elkaar 
heen praten of juist allergieën bij elkaar oproepen.

“Het rapport van de vragenlijst was voor mij een effectief 
middel om interactiepatronen van mijn coachee in beeld te 

brengen en bespreekbaar te maken. Doordat de coachee 
patronen herkende kwam er bij de coachee acceptatie 

en de wil om andere manieren van beïnvloeden te gaan 
uitproberen. Met resultaat! “

“In de rol van assessment adviseur, coach en trainer valt het 
mij op hoe scherp het SVI profiel aansluit op de interactie 

stijlen die mensen in de praktijk laten zien. Daarmee bewijst 
de test zich mijns inziens als een heel krachtig instrument! “

“Every time it proves to be an excellent basis for dialogue 
and never seizes to amaze both professional as well as 

coachees regarding the depth and width that it covers.”

Meet: onderliggende patronen en 
 voorkeuren van interactief 
 gedrag en beïnvloedend 
 vermogen

Toepasbaar in: o.a. individuele en 
 teamcoaching, werving &
 selectie, beroepskeuze,
 loopbaanbegeleiding,
 trainingssituaties, mediation,
 verandertrajecten

Afnameduur: circa 15 minuten (40 vragen)

Prijs: € 45,-- per afname

Leeftijd: 15+
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