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Met dit interactieve PDF-document* kan je door het docu-
ment navigeren met behulp van interne links. Er is ruimte 

om je refl ecties en antwoorden te noteren in deze pdf!

(Vergeet niet het document op te slaan wanneer je klaar 
bent om jouw antwoorden in de pdf te bewaren.)

*Houd er rekening mee dat niet alle PDF-lezers interactieve velden 
ondersteunen. Als je geen PDF-lezer hebt of als de velden in dit docu-
ment niet kunnen worden ingevuld in jouw huidige PDF-lezer, kan je 

Acrobat Reader hier downloaden: https://get.adobe.com/reader/.

https://get.adobe.com/reader/
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Sfeer van Invloed 360º 
Coaching Richtlijnen

Dit document geeft richtlijnen voor het interviewen van een kandidaat 
over haar of zijn Sfeer van Invloed 360º profi el.

Het interview bestaat uit 5 stappen.

Voor iedere stap wordt een indicatie gegeven van de benodigde tijd. Zo 
kan je kiezen welke stappen je kan nemen binnen de beschikbare tijd. 
Verder is er een explainer video beschikbaar en zijn er voorbeeld vragen.

De stappen, uitleg en vragen in deze richtlijnen zijn suggesties. Bepaal zelf 
tijdens het interview wat je wel of niet gebruikt of eventueel toevoegt.

Dit interview is bedoeld als eerste kennismaking van de kandidaat met 
de Sfeer van Invloed 360˚. Het richt zich op haar of zijn unieke communi-
catie blauwdruk op pagina 8 (van het Sfeer van Invloed 360º rapport) en 
eventueel op de wetten van invloed.

De hoofdstukken die meer gedetailleerde informatie geven over de 12 
beïnvloedingsstijlen (hoofdstuk 4), de specifi eke sterktes en ontwikkel-
punten volgens de SWOT (hoofdstuk 5), en iemands communicatiedy-
namiek in specifi eke situaties (hoofdstuk 6) zijn niet opgenomen in deze 
richtlijnen.

Vanuit onze ervaring is inzoomen op de communicatie blauwdruk en de 
wetten van invloed al stof tot nadenken genoeg voor de kandidaat tijdens 
een eerste coaching sessie, maar jij kunt dit het beste beoordelen. Als het 
relevant is voor de ontwikkeling en groei van de kandidaat, neem dan de 
extra hoofdstukken op in het interview.

Inleiding & uitleg

Reactie van de kandidaat

Kwaliteiten

Ontwikkelpunten

Tip voor jezelf

1
2
3
4
5

INHOUD

HOE GEBRUIK JE DEZE RICHTLIJNEN
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Bijlage 1: Het Sfeer van Invloed model.

Bijlage 2: Patronen die te onderscheiden zijn in het Sfeer van Invloed 

360˚ model.

Bijlage 3: De opbouw van de scores voor het Sfeer van Invloed 360˚ profi el.

Bijlage 4: Een voorbeeld van een gesprekformaat dat je tijdens het 
interview kunt gebruiken. Dit is een interactief PDF-document met invul-
bare velden waarmee je jouw aantekeningen en refl ecties direct in dit 
document kunt noteren.*

In de bijlagen vind je verschillende hulpmiddelen voor ondersteuning tij-
dens het gesprek of bij het analyseren van het profi el van de kandidaat:

Interne links (links waarmee je door dit document* kunt navigeren) zijn 
paars en zijn onderstreept zoals deze voorbeeld link.

Externe links (bijvoorbeeld naar een video of referentieartikel) zijn 
donkergroen zoals deze voorbeeld link.

Met de knoppen 1 tot 5 (zie volgende pagina) ga je naar het begin van 
elk van de vijf stappen van het interview.

HOE WERKEN DE LINKS EN KNOPPEN IN DIT DOCUMENT

BIJLAGEN
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Inleiding
& uitleg

Als je het interview wilt inkorten, vraag de kandidaat dan om 
zich thuis voor te bereiden door naar de explainer video te 
kijken. (https://youtu.be/CZt3QkRE_SA)

We gaan vandaag aan de slag met jouw Sfeer van Invloed 
360° profi el. Dit profi el geeft inzicht in hoe je communiceert 
en invloed uitoefent, maar ook hoe jij je laat beïnvloeden 
door jouw omgeving. Het rapport vergelijkt je zelfrefl ectie 
met de feedback die je van anderen hebt gekregen. Het doel 
van deze sessie is om te begrijpen hoe jij het profi el kunt 
gebruiken om jouw impact en samenwerking te vergroten.

Eerst kijken we naar jouw unieke communicatie blauwdruk.

Ten tweede brengen we je kwaliteiten in kaart. Wanneer 
jij je kwaliteiten kent, kun je die gerichter inzetten. En in die 
situaties waarin het even lastig wordt of tegenzit, weet je 
op welke kwaliteiten je terug kunt vallen.

Verder besteden we aandacht aan mogelijke ontwikkel-
punten. Wat is de eerstvolgende stap hoe jij jouw commu-
nicatie en samenwerking kunt vergroten.

Ik wil graag benadrukken dat er niet één goede manier van 
beïnvloeden is. Wat werkt voor een ander is misschien hele-
maal niet eff ectief voor jou. Belangrijker is dat de commu-
nicatie en beïnvloedingsstijlen die je inzet passen bij jouw 
ambities, je rol, de mensen met wie je in gesprek bent.

Op dit moment wil je misschien de explainer video laten zien om 
het concept van de Sfeer van Invloed 360° aan de kandidaat uit 
te leggen. (https://youtu.be/CZt3QkRE_SA - 7 minuten).
Je kunt het model ook uitleggen met behulp van de afbeelding 
in Appendix 1. Deze afbeelding is ook beschikbaar als miniban-
ner of vloerkleed.

Ga naar stap 2 als de kandidaat de explainer video al voor het 
gesprek heeft bekeken.

1
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Inleiding
& uitleg

Kwaliteiten

Ontwikkel-
punten

Tip aan jezelf

Reactie
kandidaat

DOEL

FOCUS

BELANGRIJK

± 10 MIN

± 10 MIN

± 10 MIN (+10MIN)

± 10 MIN

± 10 MIN

± 5 MIN

INTERACTIEF GESPREKSFORMAT

https://youtu.be/CZt3QkRE_SA
https://youtu.be/CZt3QkRE_SA
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Het Sfeer van Invloed concept bestaat uit 2 assen; de 1e 
is de Stuur-Volg as. Sturen betekent dat je een actieve 
rol oppakt. Als je volgt sluit je aan bij wat de ander aan-
draagt. Belangrijk om te onthouden is dat sturend gedrag 
volgzaam gedrag oproept. En andersom; als jij je erg volg-
zaam opstelt, roept dat sturend gedrag op.

De 2e as is de Inhoud-Relatie-as. Aan de relatiekant ligt 
de nadruk op gezamenlijke belangen, op de beleving en 
de sfeer. Aan de inhoud of taak kant, ligt de nadruk op 
taken, resultaten en kennis. Anders dan bij de stuur-volg- 
as roept relatiegericht gedrag juist relatiegericht gedrag 
op. En inhoud gericht gedrag inhoud gericht gedrag.

In het model zitten 4 stuur-stijlen:

Inspireren
Anderen zodanig enthousiasmeren dat ze jouw ambities 
delen.

Coachen
Vragen stellen die erop gericht zijn om anderen in beweging 
te krijgen.

Instrueren
Aandacht besteden aan een tijdige en correcte uitvoering 
van taken.

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

4 Volgstijlen:

Meebewegen
Actief laten merken dat je de ander tegemoet komt. Je fl exi-
bel opstellen tijdens gesprekken.

Ruimte geven
Luisteren, de ander de ruimte bieden om diens verhaal te 
doen.
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Inleiding
& uitleg

Kwaliteiten

Ontwikkel-
punten

Tip aan jezelf

Reactie
kandidaat

DE TWEE ASSEN EN DE 12 BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN

± 10 MIN

± 10 MIN (+10MIN)

± 10 MIN

± 10 MIN

± 5 MIN

INTERACTIEF GESPREKSFORMAT
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Taken opvolgen
Laten weten dat je gegeven instructies direct uitvoert.

Zaken expliciteren
Zorgen dat je de bedoelingen en verwachtingen (van de 
ander) zo helder mogelijk krijgt.
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Inleiding
& uitleg

Kwaliteiten

Ontwikkel-
punten

Tip aan jezelf

Reactie
kandidaat

2 Relatie stijlen:

Verbinden
Communicatie richten op gezamenlijke belangen en bijdra-
gen aan het creëren van win-win situaties.

Medeleven tonen
Rekening houden met de gevoelens van anderen en deze 
op een positieve wijze beïnvloeden.

2 Inhoud stijlen:

Overtuigen
Je best doen anderen op de hoogte te stellen of te winnen 
voor je mening, ideeën en/of standpunten.

Weerstand bieden
Laten weten als je het er niet mee eens bent en de inbreng 
van anderen weerleggen of aanvullen.

± 10 MIN

± 10 MIN (+10MIN)

± 10 MIN

± 10 MIN

± 5 MIN

INTERACTIEF GESPREKSFORMAT
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Reactie
kandidaat

Dit is het moment om de unieke communicatie blauwdruk 
op pagina 8 van haar/zijn rapport aan de kandidaat te 
laten zien. Het is belangrijk ruimte te geven voor de eerste 
reacties bij het voor de eerste keer zien van het profi el.

Zorg ervoor dat de kandidaat zo snel mogelijk zelf aan het 
woord is en aangeeft wat voor hem of haar belangrijk is of 
op dat moment speelt in de (mis)communicatie met colle-
ga’s. Dat kan in een andere hoek zitten dan jij zelf gedacht 
had. Jouw rol is primair luisteren. Vraag door bij on-
duidelijkheden.

Vaak komen in deze fase al kwaliteiten en ontwikkelpunten 
naar voren. Als dat gebeurt kan je direct hier op doorbou-
wen. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je versnellen door 
direct in te haken op kwaliteiten en ontwikkelpunten.
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Inleiding
& uitleg

Kwaliteiten

Ontwikkel-
punten

Tip aan jezelf

Reactie
kandidaat

STARTVRAGEN

± 10 MIN

± 10 MIN

Wat valt jou op aan jouw profi el?

Wat is herkenbaar als je naar de verschillende stijlen kijkt?

Welke stijlen vallen op?

Wat kan je zeggen over de vorm (rond/uitersten/balans)?

Wat valt je op aan de overeenkomsten en verschillen tussen je 
zelfrefl ectie en de feedback van anderen?

Wat zegt de verdeling tussen de hoeveelheid rood-blauw over 
jouw inhoud-relatiegedrag?

Wat kun je zeggen over de balans tussen leidend en volgend gedrag?

Past dit profi el bij de baan die je hebt?

± 10 MIN

± 10 MIN

± 10 MIN

± 5 MIN

INTERACTIEF GESPREKSFORMAT
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EXTRA (+/- 10 MIN)

Als je genoeg tijd hebt, kun je de scores van de kandidaat op 
de assen Volgen-Leiden en Inhoud-Relatie op pagina 14 in het 
Sfeer van Invloed 360°-rapport van de kandidaat bekijken.

Bespreek hoe het gedrag van de kandidaat wordt veroorzaakt 
door anderen en vice versa. Tips worden gegeven in het prof-
iel over hoe kandidaten hun impact kunnen vergroten volgens 
de wetten van invloed.
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Inleiding
& uitleg

Kwaliteiten

Ontwikkel-
punten

Tip aan jezelf

Reactie
kandidaat

± 10 MIN

Let op

Mocht een deelnemer aangeven dat er iets niet
klopt, verdedig niet en ga niet uitleggen. Vraag
door. Wat klopt er niet? Hoe zit het dan wel? Vooral
in een zelfrefl ectie is de uitkomst direct gerelateerd
aan hetgeen de kandidaat ingevuld heeft in de
vragenlijst. Vaa k gaat het dus om kleine verschillen,
zoals de interpretatie van wat een bepaalde stijl of
gedraging inhoudt.

VERVOLGVRAGEN

Wat zegt dit jou?

Herken je dit in de praktijk?

Kan je daar wat meer over vertellen?

Heb je voorbeelden?

± 10 MIN

± 10 MIN

± 10 MIN

± 5 MIN

INTERACTIEF GESPREKSFORMAT
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Kwaliteiten

Wanneer de kwaliteiten van de kandidaat al aan bod zijn 
gekomen, is het goed om deze te benoemen en te toetsen 
of de kandidaat dit inderdaad als een kwaliteit ziet. Vraag 
eventueel door naar andere kwaliteiten die nog niet gen-
oemd zijn.

Als de kwaliteiten nog niet benoemd zijn, benadruk dan 
nogmaals het belang van het kennen van je kwaliteit-
en. Richt vervolgens je vragen op het onderzoeken van 
kwaliteiten. Indien zij of hij het moeilijk vindt om kwaliteit-
en te benoemen, help dan (“wat mij opvalt in het profi el…” 
“Ik herken dit ook in de praktijk als je…”).

Handig is om voorafgaand aan het gesprek mogelijke 
kwaliteiten zelf paraat te hebben. Kijk in Bijlage 2 ter 
ondersteuning.
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Inleiding
& uitleg

Kwaliteiten

Ontwikkel-
punten

Tip aan jezelf

Reactie
kandidaat

SUGGESTIES VOOR VRAGEN

VERVOLGVRAGEN

± 10 MIN

± 10 MIN

Welke kwaliteiten zie je terug in jouw profi el?

Wat zouden mensen in jouw omgeving aangeven als jouw kwaliteit?

Wat is meestal jouw (unieke) bijdrage aan gesprekken/het team?

Waar sta jij om bekend?

Kan je daar wat meer over vertellen?

Hoe zou je deze kwaliteit vertalen naar de manier waarop jij 
communiceert/ samenwerkt?

Kan je voorbeelden geven?

Hoe komt deze kwaliteit naar voren in de praktijk?

In welke situaties merk je dat deze kwaliteit goed van pas 
komt?

± 10 MIN

± 10 MIN (+10MIN)

± 10 MIN

± 5 MIN

INTERACTIEF GESPREKSFORMAT
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Inleiding
& uitleg

Kwaliteiten

Ontwikkel-
punten

Tip aan jezelf

Reactie
kandidaat

± 10 MIN

Let op

Het is aan te raden om aan het einde van dit onderdeel 
te toetsen of de belangrijkste kwaliteiten besproken 
zijn. Vat kort samen welke kwaliteiten jij hebt gehoord 
en check deze met het beeld van de deelnemer.

± 10 MIN

± 10 MIN (+10MIN)

± 10 MIN

± 5 MIN

INTERACTIEF GESPREKSFORMAT
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Ontwikkelpunten

Als de ontwikkelpunten al aan bod gekomen zijn, zorg dan 
dat je deze nogmaals checkt en noteert.

De eerste stap

Ontwikkelpunten werken anders dan kwaliteiten. Meer 
kwaliteiten geven zelfvertrouwen en een basis waarop 
je kunt bouwen en terugvallen. Te veel ontwikkelpunten 
kunnen verlammen. Ga samen op zoek naar het ontwik-
kelpunt dat het meest bijdraagt aan iemands impact en 
samenwerking.

Zorg ervoor dat je het besproken ontwikkelpunt zo con-
creet mogelijk maakt. Als een ontwikkelpunt te algemeen 
is, wordt het ontwikkelen ervan lastig. Gebruik als input de 
ontwikkelpunten die beschreven worden in het rapport bij 
onderbelichte interactiestijlen.

Bij de zoektocht naar ontwikkelpunten kun je naast ontwik-
kelstijlen die onbelicht worden ook soms aandacht best-
eden aan ontwikkelpunten die juist hoog ontwikkeld zijn; 
iemands talenten. Uit de praktijk blijkt dat te veel van het 
goede juist ook kan leiden tot minder wenselijk gedrag. 
Meer hierover en de valkuilen die wij achterhaald hebben 
bij de 12 interactiestijlen staan beschreven in Bijlage 1.
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Inleiding
& uitleg

Kwaliteiten

Ontwikkel-
punten

Tip aan jezelf

Reactie
kandidaat

SUGGESTIES VOOR VRAGEN

± 10 MIN

± 10 MIN

Welke ontwikkeling zou jou het meest helpen als je dit als 
eerste oppakt?

Welke ontwikkelpunten zie je terug in jouw profi el?

Wat zou jij meer kunnen doen om jouw communicatie en 
impact te verbeteren?

Hoe zou je de samenwerking met jouw team kunnen 
versterken?

Heb je wel eens gesprekken die minder soepel verlopen?

Zie je manieren waarop jij de samenwerking met anderen/
collega’s zou kunnen aanpassen?

± 10 MIN

± 10 MIN (+10MIN)

± 10 MIN

± 5 MIN

INTERACTIEF GESPREKSFORMAT
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Inleiding
& uitleg

Kwaliteiten

Ontwikkel-
punten

Tip aan jezelf

Reactie
kandidaat

VERVOLGVRAGEN

± 10 MIN

Past jouw beïnvloedingsblauwdruk bij jouw huidige functie, of 
zie je nog ruimte voor verbetering?

Sluit de manier waarop je communiceert en samenwerkt aan 
bij de ambities die je hebt?

Hoe komt dit ontwikkelpunt naar voren in de praktijk?

Hoe herken je het ontwikkelpunt dat je noemt terug in jouw 
Sfeer van Invloed profi el?

In welke situaties merk je dat dit ontwikkelpunt jou het meest 
in de weg zit?

Kan je daar wat meer over vertellen?

Kan je voorbeelden geven?

Let op

Ook bij het onderdeel ontwikkelpunten is het aan te 
raden om na afl oop hiervan te checken of de belan-
grijkste ontwikkelpunten goed besproken zijn. Vat 
kort samen welke ontwikkelpunten jij hebt gehoord 
en check deze met het beeld van de deelnemer.

± 10 MIN

± 10 MIN (+10MIN)

± 10 MIN

± 5 MIN

INTERACTIEF GESPREKSFORMAT
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Tip aan jezelf

Om het gesprek af te sluiten kun je deze “tip-aan-jezelf”-
vraag stellen. Dit is een mooie manier om het gesprek af te 
ronden en geeft mensen de kans met een concreet punt de 
deur uit te lopen.

“Als ik je als laatste mag vragen om nog een tip aan jezelf 
te geven wat zou die dan zijn?”
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Inleiding
& uitleg

Kwaliteiten

Ontwikkel-
punten

Tip aan jezelf

Reactie
kandidaat

± 5 MIN

± 5 MIN

± 10 MIN

± 10 MIN (+10MIN)

± 10 MIN

± 10 MIN

INTERACTIEF GESPREKSFORMAT
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Bijlagen
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Bijlage 1
Het Sfeer van Invloed model

Als je een kleed van het Sfeer van Invloed model wilt afdrukken voor jouw 
workshops of training, kan je hier een printklaar document downloaden:

https://sphereofi nfl uence360.com/print-een-sfeer-van-invloed-model-kleed/

INTERACTIEF GESPREKSFORMAT

https://sphereofinfluence360.com/print-een-sfeer-van-invloed-model-kleed/
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Bijlage 2
Patronen

De te varen koers (inspireren),

De inhoud, waarbij je zaken (uitspraken, 
meningen en ideeën van de ander) aanscherpt 
door jouw kant of kanttekeningen hier aan toe 
te voegen (weerstand bieden),

Het vormgeven van de inhoud door je eigen 
meningen en ideeën prominent naar voren te 
brengen (overtuigen) of

De te behalen resultaten (instrueren).

Door mensen aan te spreken op hun loyaliteit 
en hen te inspireren.

Door het speelveld duidelijk te maken en kaders 
te bieden (sturen op proces).

Door te zorgen dat zaken op de juiste manier 
uitgevoerd worden en bij te sturen indien nodig 
(instrueren).

Stempel drukken op de situatie

Leiding nemen

De in het plaatje aangegeven interactiestijlen zijn 
stijlen waarbij iemand zichzelf duidelijk laat zien. 
Onder andere door een stempel te drukken op:

De hier aangegeven stijlen passen bij het aansturen 
van mensen op drie verschillende niveaus.

INTERACTIEF GESPREKSFORMAT
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Coachen richt zich op het helpen van mensen 
om de juiste vervolgstap te kiezen. Het onder-
steunen van anderen om zichzelf uit te dagen en 
te ontwikkelen speelt daarbij een belangrijke rol.

Door medeleven te tonen zorg je dat de 
ander zich gehoord en/of begrepen voelt. Je 
ondersteunt hem in zijn beleving en gevoel.

Door mee te bewegen ondersteun je het 
verhaal en de initiatieven van anderen en laat je 
merken bereid te zijn hen tegemoet te komen.

Door te instrueren zorg je dat taken zo goed 
en volledig mogelijk uitgevoerd en afgerond 
worden.

Met het bieden van weerstand zet je tijdens 
gesprekken ‘de puntjes op de i’ en zorg je dat 
ideeën en plannen aangescherpt worden.

Door zaken te expliciteren geven mensen 
aan graag het fi jne van zaken te willen weten 
en zorgen zij dat zij zo volledig mogelijk op de 
hoogte zijn.

Helpen/Ondersteunen

Volledigheid/Kwaliteit

Betreff ende stijlen passen bij het helpen en onders-
teunen van anderen op relationeel en emotioneel vlak.

De hier aangegeven interactiestijlen zijn stijlen die 
zich richten op volledigheid en kwaliteit.

INTERACTIEF GESPREKSFORMAT
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Door mensen mee te nemen in je visie en hier 
draagvlak voor te creëren kun je groepen of 
afdelingen in beweging krijgen (inspireren).

Door mensen te inspireren en stof tot 
nadenken te geven zorg je dat ze op individueel 
niveau in beweging komen (coachen).

Door taken op te volgen zorg je dat voortgang 
plaats vindt/blijft vinden

Met het sturen op proces tracht je ervoor te 
zorgen dat mensen zoveel mogelijk dezelfde 
kant op bewegen.

Bij taken opvolgen staat het actief en zonder 
vragen verlenen van medewerking en/of 
voortborduren op taken die aangedragen 
worden centraal.

Met ruimte geven bied je de ander de kans om 
diens verhaal te doen en toon je de bereidheid 
hiernaar te luisteren.

Door de stijl meebewegen in te zetten laat men 
de ander zien een fl exibele opstelling te kiezen.

Beweging

Bereidwilligheid

Betreff ende stijlen zorgen dat zaken, mensen, proces-
sen in beweging gezet worden of blijven.

De in het plaatje aangegeven stijlen passen bij het 
tonen en uitstralen van een bereidwillige houding.

INTERACTIEF GESPREKSFORMAT



20Copyright © 2020 Sphere of Inf luence 36 0 º

Bijlage 3
De opbouw van de scores voor het
Sfeer van Invloed 360° profi el

De scores van de kandidaat op de vragenlijst worden afgezet tegen een 
normgroep. (N=6861) en vertaald naar de cijfers 1 tot 9. Zie onderstaande tabel 
voor de betekenis hiervan.

Als iemand gedrag laat zien dat over het algemeen minder vaak vertoond 
wordt zal dit in het profi el meer naar voren komen. Dit kan betekenen dat 
iemand het gedrag voor zijn eigen gevoel wellicht niet zo vaak vertoont, maar 
dat er toch een hogere score aan toegekend zal worden. Evenals het gedrag 
ook door de omgeving van betreff ende persoon sterker waargenomen zal 
worden omdat hij het vaker laat zien dan anderen.

Basis vaardigheden (Score 4–6)
Dit zijn de interactiestijlen die mensen goed beheersen en waar zij op kunnen 
vertrouwen. Met communicatie en impact is het dus niet per se; hoe hoger de 
score hoe beter!

Talenten (Score 7-9)
Dit zijn de interactiestijlen waarop iemand zich onderscheidt. Aan deze stijlen 
zit ook een potentieel risico. Als mensen doorschieten in dit gedrag kan dit 
mogelijk tot irritaties leiden.

Ontwikkelpunten (Score 1-3)
Belangrijk is dat een interactiestijl pas een ontwikkelpunt is op het moment 
dat de kandidaat dit nodig heeft om ambities te realiseren, zijn of haar 
functie goed uit te voeren of als gebleken is dat het onderbelichten van deze 
interactiestijl tot miscommunicatie leidt in de praktijk.

Jouw score in vergelijking met de norm groep

1. Zeer laag

2. Laag

3. Onder gemiddeld

4. Laag gemiddeld

5. Gemiddeld

6. Hoog gemiddeld

7. Boven gemiddeld

8. Hoog

9. Zeer hoog

INTERACTIEF GESPREKSFORMAT
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Bijlage 4
Interactief Gespreksformat

Noteer je refl ecties en antwoorden in de velden hieronder. Zorg 
ervoor het document op te slaan om deze vast te leggen in de PDF.*

*Houd er rekening mee dat niet alle PDF-lezers interactieve velden onder-
steunen. Als je geen PDF-lezer hebt of als de velden in dit document niet 
kunnen worden ingevuld in jouw huidige PDF-lezer, kan je Acrobat Reader 
hier downloaden: https://get.adobe.com/reader/.
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Email
nicolien@sphereofinfluence360.com

Telefoon
+31 – (0)6 – 43 28 60 79

Website
www.sphereofinfluence360.com

mailto:nicolien@sphereofinfluence360.com
https://sphereofinfluence360.com/
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