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De Sfeer van invloed  
360° feedback vragenlijst

De kern van ieDere vorm van interactie

Beïnvloeding speelt altijd een rol, of je nu samenwerkt, 
onderhandelt, verkoopt of presenteert. Beïnvloeding 
staat centraal bij iedere vorm van interactie.

De wijze waarop mensen invloed uitoefenen en 
reageren op hun omgeving heeft grote invloed 
op hun profilering, persoonlijke effectiviteit en 
de onderlinge verhoudingen tussen mensen, 
teams en afdelingen. Inzicht in voorkeursstijlen 
en blinde vlekken ten aanzien van iemands 
interactieve gedrag en beïnvloedend vermogen 
biedt hen de kans effectief, ineffectief gedrag en 
samenwerkingsverbanden in kaart te brengen en 
deze uit te bouwen of juist aan te passen/bij te sturen. 
De Sfeer van invloed 360° feedback vragenlijst brengt 
in kaart welke onderliggende patronen en voorkeuren 
iemand inzet en hoe deze daar zijn of haar omgeving 
waargenomen worden. 

360° graDen feeDback

Bij een 360° feedback worden mensen uit de directe 
omgeving betrokken om feedback te geven over 
iemands gedrag. Naast zelfreflectie wordt dus ook 
informatie over iemands interactieve gedrag en 
beïnvloedend vermogen gevraagd aan mensen die 
bekend zijn met iemands manier van werken en dan 
bij voorkeur mensen die zich in een cirkel van 360° om 
de kandidaat heen bevinden; o.a. leidinggevenden, 
collega’s, medewerkers en klanten. De kandidaat is 
hierbij zelf eigenaar van wie er uitgenodigd wordt. 
Vanuit het programma worden mails gegenereerd 
met de link, de gebruikersnaam en het wachtwoord 
en aan door de kandidaat opgegeven e-mailadressen 
gestuurd.  Middels het programma wordt 
bijgehouden wie al dan niet vragenlijsten ingevuld 
hebben.



Het effect van geDrag

Een 360° feedback vragenlijst is bij uitstek het 
instrument om mensen een spiegel voor te houden. 
Versneld inzicht wordt op deze wijze verkregen in 
het effect van, in dit geval, interactief gedrag en 
beïnvloedend vermogen. Komen intenties goed 
uit de verf of ziet de omgeving dat toch anders. 
Middels de visueel zeer eenvoudig te interpreteren 
interactiecirkel, die opgebouwd is uit 12 verschillende 
interactiestijlen, wordt deze informatie in één 
oogopslag duidelijk.

Sfeer van invloeD 360° in De praktijk

Bij de 360° feedback variant van de Sfeer van Invloed 
wordt de basisvragenlijst aangevuld met een module 
waarmee mensen ook personen uit hun omgeving 
kunnen uitnodigen de vragenlijst over hen in te 
vullen. Deze variant biedt toegevoegde waarde bij 
ontwikkelvragen waarin de samenwerking en de mate 
van impact die men op de omgeving heeft centraal 
staan. Denk daarbij aan:
•	 Leiderschapsontwikkeling.
•	 Versterking van vaardigheden op het vlak van sales 

en onderhandeling.
•	 Situaties waarin teambuilding en collectieve 

profilering een rol spelen.

“De tool biedt een mooi startpunt en relevante dimensies 
om samen over te praten. Waarom leidinggevenden, 

medewerkers en collega’s jou verschillend inschatten en als 
verschillend ervaren.”

“TalentScanner provides not only insight in personal 
and 360-team dynamics, 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.”

“Als coach heb ik regelmatig in individuele 
coachingstrajecten de Sfeer van invloed  vragenlijst 

gebruikt. Op deze manier kreeg mijn coachee een verdiept 
inzicht in de manier waarop hij zijn medewerkers en 

collega’s probeerde te beïnvloeden: via de inhoud van het 
werk of via de relatie, via sturen of juist door te volgen.”

Oude Woudenbergse Zandweg 11A    3707 AM Zeist
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3.3 Sfeer van invloed profielen van de feedbackgevers

Onderstaand worden de profielen, die voortkomen uit alle over jou ingevulde vragenlijsten,
weergegeven. Links boven tref je je eigen Sfeer van invloed profiel; hetgeen in hoofdstuk 2 van
deze rapportage uitgewerkt is. De overige profielen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de
vragenlijsten die ingevuld zijn door de door jou aangewezen feedbackgevers.

Zelfreflectievragenlijst
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Feedback omgeving

inspireren

coachen

verbinden

m
ed

el
ev

en
 to

ne
n

meebe

weg
en

ruimte geventaken opvolgen

zaken expliciteren

w
eerstand bieden

ov
er

tu
ig

en

ins
tru

ere
n

sturen op proces

Sturen

RelatieInhoud

Volgen

Aard van de relatie: Leidinggevende (1)
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Aard van de relatie: Collega (4)
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Aard van de relatie: Klant (1)
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3.4 Overeenkomsten en blinde vlekken

De onderstaande tabel geeft inzicht in jouw zelfbeeld en hoe dit zich verhoudt ten opzichte
van hoe anderen naar jou kijken. Dit geeft heel nauwkeurig aan waar je je ontwikkeling op zou
kunnen richten en waar je op kunt vertrouwen dat sterk ontwikkeld is.

OVEREENKOMSTEN: dit zijn vaardigheden waarin jij en je omgeving hetzelfde vinden.

Sterktes: gedrag dat zowel jij als je omgeving als sterk beschouwd.
Uitdagingen: gedrag dat door beide partijen als onderbelicht wordt aangegeven.

BLINDE VLEKKEN: vaardigheden waarin de scores tussen jou en de omgeving verschillen.

Onderschatte vaardigheden:  dit zijn vaardigheden waarvan je omgeving ziet dat je deze vaker
inzet dan je zelf denkt.
Overschatte vaardigheden:  hierbij worden vaardigheden beschreven die minder opgemerkt
worden door je omgeving dan je zelf inschat.

OVEREENKOMSTEN BLINDE VLEKKEN

Sterktes Z FG
hulp aanbieden (B) 6 6
inleven (D) 6 6
informatie toetsen (H) 6 6
verwachtingen toetsen (H) 6 6

Onderschatte vaardigheden Z FG
instrueren (K) 2 5

Uitdagingen Z FG
toegeven (E) 2 2
in twijfel trekken (I) 2 2

Overschatte vaardigheden Z FG
instemmen (E) 6 3

Vaardigheden die zich in het gemiddelde gebied bevinden en/of waarbij de scores tussen jou
en de feedbackgevers niet beduidend verschillen worden in de tabel niet weergegeven.
Achter de gedragingen vind je zowel de score die jij zelf (Z) gegeven hebt als de gemiddel-
de score van de feedbackgevers (FG). Scores op de items liggen tussen de 1 en de 7. Hierbij
betekent '1' dat je vaardigheid niet of bijna niet laat zien en '7' dat je deze zeer frequent benut.
De letters die achter de vaardigheden staan, geven de interactiestijl aan waar deze vaardigheid
bij hoort. De corresponderende letter vind je in de cirkel beschreven in “1.2 Uitleg van het
model” op pagina 4.
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Meet: onderliggende patronen en 
 voorkeuren van interactief gedrag 
 en beïnvloedend vermogen; zowel 
 vanuit het perspectief van de 
 kandidaat als vanuit diens   
 omgeving.

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

Afnameduur: circa 25 minuten (uitnodigen
 feedbackgevers en 40 vragen
 beantwoorden)

Prijs: € 90,-- per afname

Leeftijd: 15+

Talen:

incluSief SWot analySe


