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De 4 kwadranten van de Sfeer van Invloed

Cowboy
Houdt het tempo er in

Zorgt dat zaken af komen binnen 
gestelde kaders

Komt overtuigend over

Goeroe
Inspireert en motiveert mensen
Creëert en gaat op zoek naar 
gezamenlijke belangen

Werker
Is een harde werker

Let goed op of alle details kloppen
Levert hoge kwaliteit

Helper
Is begripvol en meegaand
Geeft ruimte
Toont zich empathisch



Meest uitgesproken kwadrant Minst uitgesproken kwadrant

Sturen

Volgen

Inhoud Relatie Inhoud Relatie

Sturen

Volgen

Scoring op de 4 Kwadranten (Zelfreflectie)
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Scoring op de 4 Kwadranten (Feedbackgevers)
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Zelfreflectie Feedbackgevers
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Vergelijking kwadrantscores
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x
Goeroes kunnen goed samen 

brainstormen

De Goeroe kan de Helper 
stimuleren om meer voor 

zichzelf te kiezen

De Goeroe geeft betekenis 
aan het werk van de 

Werker

De Goeroe kan de Cowboy 
helpen draagvlak te creëren 

voor de acties die de 
Cowboy uit wil zetten

x
De Helper zorgt dat de goeroe 
zich gehoord en gevoeld voelt

Twee Helpers kunnen in 
goede harmonie 
samenwerken

De Helper kan de Werker 
afremmen als deze zich 
vergaloppeerd en steun 

bieden

De Helper kan de Cowboy 
helpen weerstand 

bespreekbaar te maken

x
De Werker kan de Goeroe 

aanmoedigen zaken te 
concretiseren

De Werker houdt de Helper 
bij de les (hier moeten we 

het over hebben)

Twee Werkers kunnen 
elkaar stimuleren samen 
bergen werk te verzetten

De Werker kan de plannen 
die de Cowboy heeft in 

detail uitvoeren

x
De Cowboy kan de Goeroe 

helpen de vertaalslag te maken 
van wens naar werkelijkheid

De Cowboy weet urgentie te 
creëren bij de Helper

De Cowboy biedt de 
Werker structuur

Samen kunnen Cowboys heel 
veel processen in gang 

zetten

Potentieel matrix Sfeer van Invloed
Als input voor de matrix is het kwadrant gekozen dat de feedbackgevers de betreffende persoon toegekend 
hebben. Hieronder kun je aflezen waar de persoon op de verticale as (â) de persoon op de horizontale as 
bij kan helpen (à).



X x x x x

x
Twee Goeroes kunnen allebei 

het hoogste woord willen 
voeren 

De Goeroe kan vinden dat de 
helper initiatief mist 

De Goeroe kan zich 
afvragen waar de Werker 

zich druk om maakt 

De Goeroe kan vinden dat 
de Cowboy te snel en teveel 

wil 

x
De Helper kan het gevoel 

hebben niet gehoord te worden 
door de Goeroe 

Tussen twee Helpers kunnen 
onuitgesproken irritaties 
ontstaan, doordat beide 

conflict mijdend kunnen zijn 

De Helper kan vinden dat 
de werker teveel werk 

naar zich toetrekt 
(onnodig zaken uit handen 

neemt) 

De Helper kan de Cowboy 
als gevoelloos ervaren 

x
De Werker kan het 

onduidelijkheid vinden wat de 
Goeroe naar voren brengt 

De Werker kan het gevoel 
hebben dat de Helper hem 

van zijn werk houdt 

Twee Werkers kunnen 
elkaar in de weg lopen 

De Werker kan het gevoel 
hebben overruled te worden 

door de Cowboy 

x
De Cowboy kan de Goeroe te 

vaag vinden

De Cowboy kan vinden dat 
de Helper te sentimenteel 

reageert 

De Cowboy kan zich 
geremd voelen door de 

Werker 

Twee Cowboys kunnen de 
competitie aangaan 

Risico matrix Sfeer van Invloed
Als input voor de matrix is het kwadrant gekozen dat de feedbackgevers de betreffende persoon toegekend 
hebben. Hieronder kun je aflezen waar de persoon op de verticale as (â) tegenaan kan lopen bij de persoon 
op de horizontale as (à).


