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De Sfeer van Invloed vragenlijst (SVI) is een zeer eenvoudig af te nemen online 
vragenlijst. De SVI 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 ineff ectieve aannames, 
drijfveren en/of oude gedragspatronen iemands gedrag bepalen en/of 
beperken. De SVI helpt mensen om zichzelf authentieker, daadkrachtiger en 
doelgerichter te profi leren.

In het Sfeer van Invloed profi el komt naar voren welke stijlen mensen benutten 
gedurende interacties. In de verschillende hoofdstukken wordt besproken door 
welke interactiestijlen iemand zich onderscheidt, welke iemand regelmatig (net 
zo veel als de meeste anderen) inzet en welke stijlen iemand weinig benut. 
Indien iemand die laatste stijlen eigenlijk vaker zou willen inzetten kunnen de 
ontwikkeltips ter harte genomen worden die hierbij beschreven staan.

Het profi el biedt een startpunt om in gesprek te gaan met de kandidaat die de 
vragenlijst ingevuld heeft. Het rapport geeft inzicht in de patronen die onder-
liggend zijn aan iemands gedrag; op basis hiervan kan bekeken worden of deze 
patronen eff ectief zijn in het dagelijks leven van de kandidaat:

Het SVI profi el helpt daarnaast om de stijlen te ontdekken waarin iemand door 
kan schieten en identifi ceert blinde vlekken (interactiestijlen die iemand nooit 
geleerd heeft of die hij van nature niet inzet).

Passen ze bij de functie die iemand uitvoert?

Zijn de over- en onderbelichte stijlen in overeenstemming met de waarden 
en normen van de kandidaat?

Sluit het profi el aan bij de manier waarop iemand zichzelf wil presenteren?

In het profi el is de feedback van alle partijen dusdanig weergegeven dat men-
sen eenvoudig hun eigen scores kunnen vergelijken met de feedback die zij 
gekregen hebben van de mensen uit hun omgeving. De scores vanuit de zelf-
refl ectie geven hun intenties weer. Aan de hand van de feedback van anderen 
kunnen zij zien hoe deze intenties bij anderen overkomen. Zo kunnen mensen 
zien of het eff ect van hun gedrag aansluit bij de intenties die ze hebben of dat 
er een mismatch hiertussen is. Op deze manier krijg jij goed inzicht welk ge-
drag iemand aan zou kunnen passen om invloed te vergroten. Het profi el geeft 
ook inzicht hoe het gedrag van mensen getriggerd wordt door anderen, het 
belicht iemands valkuilen, beschrijft in welke mate mensen adaptief kunnen 
communiceren en geeft persoonsgebonden ontwikkeltips.

1.1 HET PROFIEL

1. Introductie
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De test is inzetbaar bij mensen van 15 jaar en ouder die de Nederlandse, 
Engelse of Franse taal machtig zijn (De SVI vragenlijsten zijn in deze drie 
talen beschikbaar). Aangezien het geleverde profi el een expertrapportage 
bevat kan de test begeleid worden door een brede doelgroep: psychologen, 
loopbaanadviseurs, recruiters, coaches en trainers, personeelsfunctionarissen 
en leidinggevenden. Rapporten zijn beschikbaar in Nederlands en Engels.

Er zijn enkele belangrijke punten bij de interpretatie en evaluatie van het Sfeer 
van Invloed profi el die wij je graag mee willen geven.

Wij willen benadrukken dat de Sfeer van Invloed vragenlijst in de basis een 
zelfrefl ectievragenlijst is. Dit betekent dat de uitkomst van de vragenlijst 
deels afhankelijk is van de zelfkennis van degene die deze invult. Het zou 
kunnen dat het beeld van de omgeving van de kandidaat (leidinggevende, 
adviseur, personeelsfunctionaris, etc.) afwijkt van het beeld dat de 
kandidaat over zichzelf heeft.

Ook bij de Sfeer van Invloed feedback variant willen wij graag de volgen-
de kanttekening plaatsen: de wijze van score van de feedbackgevers kan 
ook iets zeggen over de (zelf)perceptie van de feedbackgever. Als de 
feedbackgever zelf zeer hoog scoort op overtuigen, kan het zijn dat hij de 
feedbackvrager misschien minder hoog scoort op de interactiestijl over-
tuigen, dan andere feedbackgevers die zelf niet zo hoog scoren op deze 
manier van beïnvloeden.

Belangrijk is tevens om te vermelden dat de rapportage uitsluitend iets 
zegt over de interactiestijlen die iemand benut en dus geen inzicht geeft 
in waar iemand goed in is. Het uitdragen, profi leren van en draagvlak 
creëren voor je visie (sturen op visie) zegt zo niets over de inhoudelijke 
kwaliteit van iemands visie. Ook garandeert het uitspreken van compli-
menten, begrip, waardering en medeleven niet altijd authentiek inlevings-
vermogen van de uitdrager hiervan (medeleven tonen).

Een punt van aandacht daarnaast is dat de uitkomsten van de vragenlijst 
afgezet worden tegen een normgroep (N=6861). Dit betekent dat het 
gedrag van de kandidaat op een bepaalde interactiestijl afgezet wordt 
tegen de rest van de mensen die zich in die normgroep bevinden. 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.

1.2 VOOR WIE IS DE TEST BEDOELD?

1.3 AANDACHTSPUNTEN BIJ INTERPRETATIE
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Het Sfeer van Invloed model is gebaseerd op twee in de praktijk bewezen con-
cepten: Leary’s Rose en the Golden Circle van Simon Sinek. In de SVI wordt de 
essentie van beide concepten gecombineerd. Hiermee biedt de SVI niet alleen 
een blauwdruk van de wijze waarop mensen zich laten beïnvloeden en impact 
hebben, maar wordt ook de kracht en consistentie van iemands boodschap 
inzichtelijk gemaakt.

Leary’s Rose is een interactiemodel uit 1957 dat ontwikkeld werd door de ge-
lijknamige Amerikaanse psycholoog Timothy Leary. Sterk en waardevol aan het 
model is dat het niet alleen een spiegel voorhoudt, maar ook inzicht biedt in de 
interpretaties van mensen en de reacties op anderen en wat je kunt doen om dit 
te doorbreken.

Aan de hand van kwalitatief onderzoek is Leary’s Rose getoetst aan de praktijk. 
Hierbij werd gedrag dat mensen lieten zien tijdens rollenspelsimulaties vastge-
legd, gecodeerd en vervolgens afgezet tegen de 8 stijlen waaruit Leary’s Rose is 
opgebouwd. De conclusie hiervan is dat deze 8 stijlen onvoldoende de praktijk 
omvatten. Door alle gedragingen opnieuw in te delen zijn de 8 stijlen uitgebreid 
naar 12 beïnvloedingsstijlen, waarbij meerdere niveaus van leiderschap geïnte-
greerd zijn. In deze nieuwe samenstelling bleef de dominantie-as uit Leary’s Rose 
overeind, maar werd de acceptatie-as zoals weergegeven in fi guur 1 (de mate 
waarin mensen geaccepteerd/gewaardeerd willen worden), vervangen door een 
focus-as (richt iemand zich op de inhoud of de relatie? [zie fi guur 2]).

2.1 LEARY’S ROSE

2. Achtergrond van het
Sfeer van Invloed model

Leary’s Rose Sfeer van Invloed Model

Figuur 1 Figuur 2
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Twee belangrijke wetmatigheden uit Leary’s Rose blijven in het SVI model over-
eind. De eerste wetmatigheid heeft betrekking op de dominantie-as en stelt 
dat dominant of sturend gedrag tegenovergesteld gedrag oproept; submissief 
of volgend gedrag. In de praktijk betekent dit dat als iemand zelf veel aan het 
woord is, de kans groot is dat mensen om hem heen stilvallen. Het tegenover-
gestelde geldt ook: als men zich afwachtend opstelt worden anderen als het 
ware uitgenodigd om het woord te nemen. Door hier bewuster mee om te 
gaan kan meer gebruik gemaakt worden van stiltes of zal iemand doorhebben 
wanneer hij in een meer volgende positie gemanoeuvreerd wordt.

Voor de horizontale as geldt dat gedrag op één van deze twee dimensies juist 
hetzelfde gedrag oproept; dit betekent dat inhoudelijk gedrag inhoudelijk 
gedrag oproept en relatiegericht gedrag relatiegericht gedrag. De kans dat 
iemand, die hoog scoort op inhoudelijk gerichte beïnvloedingsstijlen, sneller in 
zal gaan op inhoudelijke hints of opmerkingen van anderen is daarmee groot 
en zij zullen anderen sneller verleiden tot inhoudelijke discussies.

2.1.1 WETMATIGHEDEN VANUIT LEARY’S ROSE

Inhoud triggert Inhoud Relatie triggert Relatie
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Daar waar leidinggevend gedrag in Leary’s Rose zich vooral richt op operatio-
nele aansturing (het geven van opdrachten en het streng kunnen optreden), 
wordt in de SVI leidinggevend gedrag uitgesplitst in 3 niveaus: operationeel, 
tactisch en strategisch. Als basis voor deze driedeling geldt Simon Sineks Gol-
den Circle.
Dit model is erop gericht de boodschap zo te brengen dat anderen hierdoor 
geraakt worden en in beweging komen. De Golden Circle is opgebouwd uit 3 
niveaus; WHY, HOW en WHAT.

Wanneer deze 3 niveaus vertaald worden naar de wijze waarop leidinggeven-
den invloed uit kunnen oefenen op de samenwerking en resultaten/doelen, 
betekent dit dat we leiders nodig hebben die weten waar ze voor staan en 
die loyaliteit creëren bij (hun) mensen (WAAROM!). Die de vertaalslag kunnen 
maken naar wat dit betekent voor de praktijk (focus en doelstellingen) en die 
randvoorwaarden en kaders bieden die aansluiten bij de cultuur en waarden 
van de organisatie (HOE!). 
De volgende stap is dat deze leiders de inschatting dienen te maken of mensen 
zelf in staat zijn te bepalen wat ze moeten doen of dat ze hier duidelijke in-
structies bij nodig hebben (WAT!). Drie elkaar aanvullende wijzen van leidingge-
ven die aan de bovenkant/stuurkant van het SVI model opgenomen zijn.

basis voor vertrouwen en zullen anderen daardoor het gevoel hebben dat ze 
weten wie hij is en waar hij voor staat. Aangeraden wordt om de drie niveaus 
of stijlen van beïnvloeden in zekere mate te beheersen. In het SVI profi el wordt 
zichtbaar in welke mate dit het geval is en hoe men onderbelichte stijlen in dit 
kader meer kan ontwikkelen.

Ook de wetmatigheid vanuit de 
Golden Circle is van toepassing in 
het SVI model. Deze wetmatigheid 
stelt het volgende: Wanneer iemand 
zijn boodschap start van binnenuit 
naar buiten (eerst WHY, dan HOW, 
dan WHAT) en zorgt dat deze drie 
niveaus van communiceren op elkaar 
afgestemd zijn, biedt dit een goede 

2.2 THE GOLDEN CIRCLE

2.1.2. WETMATIGHEID VANUIT DE GOLDEN CIRCLE
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In het model wordt ervan uitgegaan dat je gedurende gesprekken kan richten 
op de inhoud en/of op de relatie en sfeer met de ander. Een ander onder-
scheid dat gemaakt wordt in het model is dat mensen gedurende gesprekken 
afwisselend sturen en volgen. Het Sfeer van Invloed model bestaat uit 12 inter-
actiestijlen die zich vaak in rap tempo afwisselen. In de tabel hieronder worden 
deze stijlen weergegeven.

Klik hier voor de link naar de video waarin het model en de 12 interactiestijlen 
uitgelegd worden: https://youtu.be/wymQD3KsjMQ

3. Introductie van het
Sfeer van Invloed Model

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

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

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

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

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.

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

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

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

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.

https://youtu.be/CZt3QkRE_SA
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De scores van de kandidaat op de vragenlijst worden afgezet tegen een 
normgroep (N=6861). De scores op de interactiestijlen variëren tussen de 1 en 
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.

Basisvaardigheden (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.

4. Betekenis van de scores

1. Zeer laag

2. Laag

3. Onder gemiddeld

4. Laag gemiddeld

5. Gemiddeld

6. Hoog gemiddeld

7. Boven gemiddeld

8. Hoog

9. Zeer hoog
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Hoe ervaren mensen de manier waarop iemand communiceert? Zie hieronder 
de boodschap die gerelateerd is aan de 12 verschillende interactiestijlen.

5. De boodschap achter
een interactiestijl

Hoe! Waarom!

Hulp

Wij samen

Snap ik

Klinkt goed

Vertel?Oké doe ik

Dus als ik
het goed
begrijp...?

Maar,
Wacht even

Ik vind!

Wat! Inspireren
Coachen

Verbinden

opvolgen

to
ne

n

Meebew
eg

en

geven

expliciteren

bieden

O
ve

rt
ui

ge
n

In
str

ueren
Sturen op

Taken

M
ed

el
ev

en

Ruimte

Zaken

W
eerstand

proces

Sturen

Relatie

Volgen

Inhoud
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6. Uitleg per kwadrant

Dit kwadrant is vooral gericht op verbinding en toe-
komst. De stijlen die hierin vertegenwoordigd worden 
richten zich op het actief stimuleren en verzorgen van 
verbinding en co-creatie in de organisatie en omgeving.

6.1 INTERACTIESTIJLEN DIE STUREN OP RELATIE

Inspireren

Coachen

Mensen die hoog scoren op inspireren staan bekend als 
onafhankelijk en gaan zelfverzekerd te werk. Het gaat 
hen gemakkelijk af zowel zichzelf als hun ideeën en visie 
regelmatig over het voetlicht te brengen. De manier 
waarop zij zichzelf presenteren is het best te omschrijven 
als wervend en enthousiasmerend.

Iemand die hoog scoort op Coachen stelt tijdens 
gesprekken vaak vragen die erop gericht zijn om anderen 
in beweging te krijgen. Dikwijls plaatsen zij opmerkingen 
om mensen in hun omgeving te motiveren en stimuleren. 
Zij stellen vragen die ervoor zorgen dat een ander licht 
op de zaak geworpen wordt en staan anderen bij met 

De boodschap die zij anderen impliciet meegeven op het moment dat zij deze 
interactiestijl frequent inzetten richt zich op het achterliggende: “WAAROM!

Een risico wanneer je doorschiet in deze interactiestijl is dat je te veel ‘voor de 
troepen uit kunt gaan lopen’ en gaandeweg zo mensen kwijt kunt raken.

advies. Zij helpen graag anderen en bieden zowel gevraagd als ongevraagd 
ondersteuning aan.

De boodschap die anderen meekrijgen als zij deze interactiestijl vaak inzetten 
is: “HULP”.

De keerzijde van te veel aandacht besteden aan coachen is dat anderen hen als 
‘bemoeial’ kunnen ervaren.
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Verbinden

In hun communicatie focussen hoogscoorders op deze 
stijl zich sterk op gezamenlijke belangen. Bij het genereren 
van oplossingen maken zij zaken bespreekbaar die kunnen 
bijdragen aan het creëren van win/win situaties. Om dit te 
bereiken betrekken zij anderen actief bij gesprekken en 
zorgen zij ervoor een zo volledig mogelijk beeld te hebben 

van de wensen, behoeften en belangen van alle betrokkenen. Zij focussen op 
die factoren die hen met de ander verbinden en/of die in beider belang zijn. 
Zij zorgen ervoor dat initiatieven en te generaliseren doelen in overleg en met 
instemming van betrokken partijen tot stand komen.

De boodschap die zij uitzenden op het moment dat zij deze interactiestijl 
frequent inzetten is: “WIJ SAMEN”.

Een risico wanneer zij deze stijl te veel inzetten is dat zij minder laten zien waar 
zij zelf voor staan en als het ware ‘geen kleur bekennen’.

Dit kwadrant is voornamelijk gericht op de sfeer en 
het reageren in het hier en nu. Door de ander en 
diens inbreng, gevoelens en beleving centraal te 
stellen wordt een duidelijke bijdrage geleverd aan de 
sfeer/relatie gedurende interacties.

6.2 INTERACTIESTIJLEN DIE VOLGEN OP RELATIE

Medeleven tonen

In gesprek houden hoogscoorders op Medeleven Tonen 
rekening met de gevoelens van anderen en trachten zij 
de stemming op positieve wijze te beïnvloeden. Zij passen 
hun wijze van communiceren aan de positie waarin de an-
der verkeert aan. Zij zijn attent en het gaat hen makkelijk 
af om zichzelf te verplaatsen in het referentiekader van de 

ander. Zij tonen persoonlijke interesse en benadrukken regelmatig de positieve 
kwaliteiten en vermogens van anderen.

SNAP IK” is de boodschap die hun gesprekspartners meekrijgen op het mo-
ment dat zij deze interactiestijl vaak inzetten tijdens gesprekken.

Indien zij doorschieten in het gebruik van deze interactiestijl bestaat het risico 
dat zij ‘te soft’ overkomen op anderen.
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Ruimte geven

Gedurende gesprekken stellen mensen die hoog scoren op 
deze interactiestijl zich vaak neutraal op. Zij zijn benieuwd 
naar de input van de ander en maken bewust gebruik van 
stiltes. Door zich terughoudend op te stellen bieden zij 
anderen de kans hun adviezen, plannen, ideeën, visie of 
verhaal naar voren te brengen. Soms hebben zij eerst tijd 

nodig om zaken te laten bezinken, alvorens zij zich in de situatie mengen of 
hierop reageren.

De boodschap die anderen meekrijgen als zij deze interactiestijl vaak inzetten 
is: “VERTEL!”

De keerzijde van te veel ruimte geven kan zijn dat zij ‘zichzelf niet laten zien/te 
veel in hun schulp kruipen’.

Dit kwadrant is gericht op medewerking en voortbor-
duren op zaken die aan- of opgedragen worden. Er 
wordt aandacht besteed aan details en de te leveren 
kwaliteit van producten en diensten.

6.3 INTERACTIESTIJLEN DIE VOLGEN OP INHOUD

Meebewegen

Mensen die hoog scoren op Meebewegen laten actief 
zien en horen dat zij bereid zijn om anderen tegemoet 
te komen. Hun gesprekspartners weten dat ze op hen 
kunnen rekenen. Zij benadrukken wanneer zij het met de 
ander eens zijn. Hoogscoorders op deze stijl zijn goed in 
staat om aan te sluiten bij de mening en ideeën van de 

ander. Tijdens gesprekken tonen zij zich bereid om op zoek te gaan naar een 
middenweg ook als dit betekent dat hierbij niet al hun belangen of ideeën aan 
bod zullen komen.

De boodschap die zij anderen impliciet meegeven op het moment dat zij deze 
interactiestijl frequent inzetten is: “KLINKT GOED”.

Een risico wanneer iemand doorschiet in deze interactiestijl is dat hij ‘zichzelf 
wegcijfert’.
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Expliciteren

Hoogscoorders op Expliciteren zorgen dat zij de 
bedoelingen en verwachtingen (van hun gesprekspartners) 
zo helder mogelijk krijgen. Gedurende interacties toetsen 
zij of zij hun gesprekspartners wel goed begrepen hebben 
en gaan op zoek naar die informatie en details die zij 
nodig achten om taken zo eff ectief mogelijk uit te kunnen 

voeren. Zij hechten er waarde aan om te opereren in lijn met de geldende 
normen en waarden en houden deze goed voor ogen.

“DUS, ALS IK HET GOED BEGRIJP…..?” is de boodschap die hun 
gesprekspartners meekrijgen op het moment dat zij deze interactiestijl vaak 
inzetten tijdens gesprekken.

Indien zij doorschieten in het gebruik van deze interactiestijl bestaat het risico 
dat zij ‘in details blijven hangen’.

Weerstand bieden

Mensen die hoog scoren op Weerstand bieden laten het 
snel weten als zij het niet met zaken eens zijn. Zij steken 
energie in het aanvullen en weerleggen van de input en 
ideeën van hun gesprekspartner. Indien er iets gebeurt of 
gezegd wordt dat tegenstrijdig is met hetgeen zij zelf zien 
of ervaren zullen zij dit uitspreken.

De boodschap die anderen meekrijgen als zij deze interactiestijl vaak inzetten 
is: “MAAR, WACHT EENS EVEN”.

Het risico indien zij doorschieten in het bieden van weerstand is dat zij gaan 
‘denken in onmogelijkheden’.

confl icten leiden, zoveel mogelijk uit de weg.

De boodschap die zij uitzenden op het moment dat zij deze interactiestijl 
frequent inzetten is: “OKÉ, DOE IK”.

Een risico wanneer zij doorschieten in deze stijl is dat zij in een modus terecht 
komen van ‘u vraagt, wij draaien’.

Taken opvolgen

Taken die bij hoogscoorders op deze stijl neergelegd 
worden volgen zij vaak snel op. Gegeven instructies voeren 
zij meestal ook zo spoedig mogelijk uit. Tijdens gesprekken 
tonen zij zich betrokken en loyaal ten opzichte van hun 
werk, collega’s en de organisatie waarvoor zij werken. Om 
‘de goede vrede te bewaren’ gaan zij zaken die mogelijk tot 
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Instrueren

Tijdens interacties richten mensen die hoog scoren op 
Instrueren zich frequent op ‘WAT’ er moet gebeuren om 
zaken te realiseren. Hierbij besteden zij aandacht aan 
een tijdige en correcte uitvoering van taken. Zij hebben 
duidelijke ideeën over de wijze waarop taken uitgevoerd 
dienen te worden en houden de uitvoering en voortgang 

hiervan goed in de gaten. Als zaken niet zo verlopen als verwacht of gepland 
schromen zij niet anderen daarop aan te spreken.

De boodschap die anderen meekrijgen als zij deze interactiestijl vaak inzetten 
is: “WAT!”

De keerzijde van te veel aandacht besteden aan instrueren tijdens interacties 
kan zijn dat anderen hen als ‘te directief’ ervaren.

Dit kwadrant is gericht op de voortgang van discus-
sies, zaken en inhoudelijke processen. Het tijdens 
gesprekken leveren van een pro-actieve bijdrage aan 
de voortgang hiervan staat daarbij voorop.

6.4 INTERACTIESTIJLEN DIE STUREN OP INHOUD

Overtuigen

In gesprek met anderen spannen hoogscoorders op Over-
tuigen zich in om deze te informeren. Zij stellen mensen op 
de hoogte van/proberen hen te winnen voor hun meningen, 
ideeën of kijk op zaken. Vaak houden zij voet bij stuk; zij to-
nen zich vastberaden en uitgesproken en nemen makkelijk 
het voortouw. Zij kunnen uitgebreid zijn in beschrijvingen 

van situaties en zij kunnen standpunten uitvoerig uiteenzetten. Om hun verhaal 
kracht bij te zetten kunnen zij dit onderbouwen met de nodige argumentatie.

De boodschap die zij anderen impliciet meegeven op het moment dat zij deze inter-
actiestijl frequent inzetten is: “IK VIND!”

Een risico wanneer zij doorschieten in deze interactiestijl is dat zij gaan ‘doordrammen’.
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Sturen op proces

In gesprek met anderen zetten mensen die hoog scoren 
op Sturen op proces zich frequent in om de aanwezige 
energie te richten op het doel. Zij scheppen randvoorwaar-
den en zorgen dat alle neuzen zoveel mogelijk dezelfde 
kant op komen te staan. Anderen probeer zij mee te ne-
men in hun achterliggende gedachten en referentiekader.

De boodschap die zij uitzenden bij het frequent inzetten van deze stijl richt zich 
op “HOE!” opdrachten uitgevoerd kunnen worden.

Een risico wanneer zij doorschieten in deze stijl is dat zij dusdanig met randvoor-
waarden en spelregels bezig zijn dat ze ‘niet de daad bij het woord voegen’.
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In de afbeelding hieronder vind je alle delen aan informatie die beschikbaar 
zijn over het Sfeer van Invloed model. In aanvulling op de stijlen en de 
boodschappen staan hier ook de 4 kwadranten en de valkuilen die horen bij de 
12 interactiestijlen. De laatste vind je in de buitenste ring.

7. De Sfeer van Invloed +
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In dit hoofdstuk beschrijven wij een aantal patronen die je kunt identifi ceren 
in het Sfeer van Invloed model. Deze patronen kunnen nuttig zijn indien je het 
profi el van de kandidaat analyseert. Zo kan je het profi el van de kandidaat hier 
naast leggen en kijken of er overlap is met bepaalde patronen. De 6 patronen 
die hier beschreven worden zijn:

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

Helpen/ondersteunen

Volledigheid/ kwaliteit

Beweging

Bereidwilligheid

8. Patronen

Stempel drukken op de situatie

Leiding nemen

De links 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.
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Coachen richt zich op het helpen van mensen 
om de juiste vervolgstap te kiezen. Het 
ondersteunen 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 zor-
gen zij dat zij zo volledig mogelijk op de hoogte 
zijn.

Helpen/ ondersteunen

Volledigheid/kwaliteit

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

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

volledig mogelijk uitgevoerd en afgerond worden.
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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 zon-
der 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 be-
reidheid 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, 
processen in beweging gezet worden of blijven.

De links aangegeven stijlen passen bij het tonen en 
uitstralen van een bereidwillige houding.
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In dit hoofdstuk worden 10 matchingsprofi elen gegeven van functies waarvoor 
in de database een groter aantal afnames gevonden werd. Het betreft de volgen-
de 10 functies:

Zo laat het profi el alleen de hoge en lage scores zien waar de 
matchingsgroep in zijn totaal hoog of laag op scoort. Dit betekend dat de 
scores op de overige stijlen bij deze matchingsgroep meer divers zijn en 
kunnen verschillen van hoog tot laag.

Het is belangrijk om de scores op de overige interactiestijlen mee te 
nemen en te bekijken of ook deze aansluiten bij de genoemde functie; bij 
een leidinggevende functie is zo een bepaalde mate van sturend gedrag 
wenselijk en bij een functie als coach is het vaak wenselijk dat iemand zich 
overwegend meer op de sfeer en relatie richt dan op de inhoudelijk kant 
van interacties.

Ook is het wenselijk om in de gaten te houden of kandidaten geen 
opvallend hoge scores laten zien op de overige interactie stijlen die 
niet in het matchingspofi el genoemd worden. Als voorbeeld nemen we 
het onderstaande profi el van de Accountmanager; indien de kandidaat 
hoge scores laat zien op het rechter boven kwadrant (net zoals het 
matchingsprofi el), maar nog hogere scores op het linker boven kwadrant 
waar meer gestuurd wordt op inhoud, wordt de match als het ware 
overschaduwd.

Accountmanager

Administratief medewerker

Adviseur

Coach

Directeur

(Directie)secretaresse

HR Manager

Project Manager

Specialist

Teammanager

9. Matchingsprofi elen

Per functie wordt steeds aangegeven op welke interactiestijlen de matchings-
groep relatief hoog scoort en op welke interactiestijlen laag. Door de profi elen 
van kandidaten naast de matchingsprofi elen te leggen kun je zien waar eventu-
ele overlap zit.

Let op!!: Er is een aantal aandachtspunten bij het vergelijken van kandidaat 
profi elen met de matchingsprofi elen.
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Inspireren
Coachen
Verbinden

Medeleven tonen
Meebewegen
Ruimte geven

Meebewegen
Ruimte geven

Inspireren
Verbinden
Expliciteren
Weerstand bieden

Weerstand bieden
Instrueren
Sturen op proces

Accountmanager

Administratief medewerker

Adviseur/Consultant

Hoge score op:

Hoge score op:

Lage score op:

Lage score op:

Lage score op:
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Expliciteren

Inspireren
Coachen
Sturen op proces

Verbinden
Medeleven tonen
Meebewegen
Ruimte geven
Taken opvolgen

Instrueren

Meebewegen
Ruimte geven
Taken opvolgen

Zaken expliciteren
Weerstand bieden
Overtuigen
Instrueren

Coach

Directeur

(Directie)secretaresse

Hoge score op:

Hoge score op:

Hoge score op:

Lage score op:

Lage score op:

Lage score op:
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Verbinden
Zaken expliciteren
Sturen op proces

Verbinden
Overtuigen
Instrueren
Sturen op proces

Overtuigen

Coachen
Medeleven tonen

Verbinden

HR Manager

Project Manager

Specialist

Hoge score op:

Hoge score op:

Hoge score op:

Lage score op:

Lage score op:
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Bij de teammanagers werden geen 
opvallend hoge of lage scores gevonden 
op de 12 interactiestijlen.

Middle Manager *

*
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10. Het SvI 360 profi el
In het rapport worden de resultaten dusdanig gepresenteerd dat de scores van 
de zelfrefl ectie van de kandidaat makkelijk te vergelijken zijn met de scores van 
de feedbackgevers. De verschillen tussen de intentie van de kandidaat wordt af-
gezet tegen het eff ect van diens gedrag op de mensen uit haar of zijn omgeving.

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

In hoofdstuk 2.5 wordt de unieke communicatieblauw-
druk van de kandidaat gepresenteerd. Deze geeft infor-
matie over de match en mismatch van de scores. De ba-
sisvaardigheden, talenten, kansen, uitdagingen en risico’s 
die naar voren komen worden hier weergegeven.

In hoofdstuk 3.3 kan je zien hoe het gedrag van de kan-
didaat getriggerd wordt door anderen en vice versa. Hier 
wordt de score van de kandidaat weergegeven op de 
twee assen van de SvI en de mate waarin de zelfrefl ectie 
hierbij verschilt van de feedback van anderen. Bij deze 
resultaten worden tips gegeven hoe de kandidaat diens 
impact kan vergroten volgens de wetten van invloed.

Dit hoofdstuk geeft meer gedetailleerde informatie over 
iemands basisvaardigheden, talenten, kansen, uitdagin-
gen en risico’s. Welke boodschap zendt de kandidaat 
uit terwijl deze communiceert en beïnvloedt? Op welke 
kwaliteiten kan hij voortborduren? Wat zijn mogelijke 
valkuilen? Welke ontwikkeltips worden gegeven?



27Copyright © 2020 Sphere of Inf luence 36 0 º

Terug naar inhoud

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 5 gaat in op de bouwstenen waaruit de 12 
interactiestijlen bestaan. Iedere stijl is zo opgebouwd uit 
verschillende vaardigheden. De tabel in dit deel van het 
rapport laat zien wat iemands kwaliteiten, uitdagingen, 
onderschatte en overschatte vaardigheden zijn.

In dit hoofdstuk wordt aangegeven in welke mate de 
kandidaat in staat is eff ectief te schakelen tussen de 
verschillende beïnvloedingsstijlen in verschillende situa-
ties. Afhankelijk van wie de kandidaat uitgenodigd heeft 
(managers, collega’s, klanten, medewerkers of overige 
feedbackgevers) om feedback te geven worden in dit 
hoofdstuk de zelfrefl ectie scores vergeleken met de sco-
res van die specifi eke doelgroep.

In dit laatste hoofdstuk vind je een overzicht van alle sco-
res van alle partijen. Deze worden weergegeven middels 
staafdiagrammen.
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De Sfeer van Invloed vragenlijst wordt volledig geautomatiseerd afgenomen, 
met behulp van het Talent Scanner testsysteem: 
https://www.talentscanner.nl/vragenlijst.

Via onze homepage kom je op een eenvoudige manier bij het inlogscherm van 
het testplatform. Klik rechts bovenaan de pagina op de knop Inloggen.

Talent Scanner biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid om kandida-
ten op eenvoudige wijze online vragenlijsten uit te laten voeren. Om toegang 
tot het Talent Scanner testsysteem te krijgen heb je een account (gebruikers-
naam en wachtwoord) nodig. Dit account geeft toegang tot een beheeromge-
ving waarin je vragenlijsten kunt toeschrijven aan kandidaten, kandidaten kunt 
uitnodigen deze vragenlijsten te maken en rapportages op kunt vragen van de 
door kandidaten uitgevoerde tests.

Er is een aparte handleiding beschikbaar die beschrijft hoe je gebruik maakt 
van het Talent Scanner testplatform. Stuur ons een e-mail indien je deze hand-
leiding wilt ontvangen (nicolien@sphereofi nfl uence360.com).

Het programma zorgt voor een geautomatiseerde scoring en normering. Uit-
komst is een expertrapportage. Deze rapportage is inclusief visuele informatie, 
een algemene indruk, een overzicht van de overeenkomsten en de verschillen 
tussen de zelfrefl ectie en de feedback van anderen, gepersonifi eerde beschrij-
vingen op de 12 interactiestijlen, de verschillen in communicatie in verschillen-
de situaties en op maat beschreven ontwikkeltips.

Voor het invullen van de test is een internetaansluiting nodig met toegang tot 
de server waarop de Talent Scanner draait. Daarnaast dient de organisatie of 
de kandidaat (de test is ook vanuit huis in te vullen) te beschikken over een 
computer met een gangbare en recente webbrowser, te weten: Internet Explo-
rer (vanaf versie 8), FireFox (vanaf versie 4), Safari (vanaf versie 4) of Chrome 
(vanaf versie 14). De vragenlijst is ook in te vullen op Android, IPhone en IPad.

De server waarop ons platform draait is volledig ISO gecertifi ceerd:

In oktober 2017 hebben we succesvol een Privacy Impact Assessment (PIA) door-
staan, uitgevoerd door één van Nederlands grootste verzekeringsmaatschappijen.

ISO 9001:2015  Certifi caat identifi catie nummer: 10040063
ISO/IEC 27001:2013  Certifi caat identifi catie nummer: 10040061
NEN 7510:2011  Certifi caat identifi catie nummer: 666954

11.1 GDPR

11. Afname van de SVI

https://talentscanner.nl/vragenlijst
mailto:nicolien@sphereofinfluence360.com
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Kandidaten die een SVI invullen krijgen de volgende uitleg over wat er in de 
vragenlijst gemeten wordt en hoe men deze in dient te vullen.

Kandidaten vervolgens een keuze te maken tussen 40 woordparen.

11.2 DE SFEER VAN INVLOED ZELFREFLECTIE VRAGENLIJST
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Kandidaten die een 360º feedback vragenlijst invullen krijgen eerst een 
additionele uitleg.

Het idee van de SVI feedback vragenlijst is dat kandidaten mensen in een cirkel 
van 360º om zich heen vragen om hen feedback te geven (leidinggevende, col-
lega’s, medewerkers en/of klanten). Uit ervaring blijkt dat 8 personen in totaal 
vaak voldoende zijn om een goed beeld te krijgen. Het systeem is zo ingesteld 
dat het uitnodigen van meer dan deze 8 personen mogelijk is.

Kandidaten worden in de instructie aangemoedigd om degenen die ze uitno-
digen vooraf te informeren en uitleg te geven waarom zij hen vragen om de 
vragenlijst in te vullen. Het systeem genereert namelijk een automatische mail 
waarin de volgende informatie staat:

Aan het invullen van de vragenlijst is geen vaste tijd verbonden en de Talent 
Scanner applicatie biedt kandidaten de mogelijkheid tussentijds te onderbre-
ken en op een later tijdstip verder af te ronden. Gemiddeld heeft een kandi-
daat 10 tot 15 minuten nodig om de vragenlijst volledig in te vullen.

11.3 DE SFEER VAN INVLOED 360˚
       FEEDBACK VRAGENLIJST
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Opleidingsniveau (N=5789)

12.1 RESPONDENTEN
De normgroep van de Sfeer van Invloedvragenlijst (N=6861) bestaat uit kandi-
daten die in de periode van januari 2012 tot april 2020 een zelfrefl ectie of 360º 
feedback vragenlijst ingevuld hebben. Zij deden dit als onderdeel van een se-
lectieassessment, ontwikkelings- of loopbaanonderzoek, coaching traject, orga-
nisatieontwikkelingstraject of teamontwikkeling. De gemiddelde leeftijd van de 
deelnemers uit deze onderzoeksgroep is 46.76 (SD= 9.44).

De grafi eken op deze en de volgende pagina’s tonen de data met betrekking tot 
de verdeling van geslacht, opleidingsniveau, leeftijdscategorie, branches waarin 
de deelnemers werkzaam waren op het moment van afname, land van her-
komst en of de deelnemers al dan niet een leidinggevende functie hadden en 
met welk doel de Sfeer van Invloed, of Sfeer van Invloed 360º feedback vragen-
lijst ingezet is.

12.2 AANTALLEN EN VERDELING

Geslacht (N=6861)

12. Normeringsonderzoek 2020
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Leeftijdscategorieën (N=5892)

Branche (N=5558)
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Geboorteland (N=4717)

Geboorteland; Europa (N=164)

% 93%3 %

N 4395

4%

1641 58

Nederland

Europa 1

Exclusief Nederland1

Exclusief  Europa2

2Wereldwijd

België (99)

Kroatië (1)

Duitsland (19) 

Noorwegen (1)

Frankrijk (3)

Portugal (2)

Griekenland (2)

Spanje (33)

Italië (2)

Zweden (2)
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Geboorteland; Wereldwijd (N=158)

Doel van de vragenlijst (N=1329)

Afghanistan (3)

Engeland/UK (7)

Indonesië (7)

Marokko (34)

Sovjet Unie (4)

Zuid Afrika (1)

Aruba (6)

Gabon (1)

Iran (2)

Nieuw Zeeland (1)

Suriname (36)

Zuid-Korea (1)

Canada (1)

Ghana (1)

Irak (16)

Oeganda (1)

Tanzania (4)

Curaçao (8)

Hong Kong (6)

Jordanië (1)

Pakistan (2)

Turkije (8)

China (1)

Ierland (1)

Kosovo (1)

Paramaribo (1)

Verenigde Staten (3)
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1
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Persoonlijke ontwikkeling maakt altijd onderdeel uit van deze interventies1
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De ruwe scores van de deelnemers worden omgezet in stanines. In onder-
staande tabel worden de gemiddelden en standaarddeviaties weergegeven die 
als basis gelden voor de berekening hiervan.

A comparison of the norm group and the SOI target group compositions 
(people aged 15+ who speak Dutch) show that the norm group still deviates 
slightly from the composition of the Dutch labor force (Statistics Netherlands, 
Labor Participation; key fi gures). The proportion of female candidates and 
the proportion of candidates with lower or secondary education remain 
underrepresented, as one example. The age categories 35-55 also appear to be 
over-represented.

It is striking that the representation seems to have more in common with the 
representation of the proportions in terms of gender, education, and age 
as found among participants from the labor force who hold a management 
position (Statistics Netherlands, Active labor force; profession). On further 
investigation, it also appears that 56% of the norm group candidates who 
chose to disclose their job functions are in managerial positions.

12.3 GEMIDDELDEN EN STANDAARDDEVIATIES

Inspireren

Coachen

Verbinden

Medeleven tonen

Meebewegen

Ruimte geven

Taken opvolgen

Expliciteren

Weerstand bieden

Overtuigen

Instrueren

Sturen op proces

28.84

31.45

26.95

26.87

25.09

24.51

27.86

30.76

21.53

25.14

29.34

30.56

6.14

5.92

5.27

6.30

5.88

6.48

5.63

5.20

4.74

5.81

5.72

4.87

Interactiestijlen Gemiddelden Standaarddeviaties
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Inspire

Coach

Connect

Inspireren

Coachen

Verbinden

28.84

31.45

26.95

6.14

5.92

5.27

Interactiestijlen

Interactiestijlen

Interactiestijlen

Gemiddelden

Gemiddelden

Gemiddelden

Standaarddeviaties

Standaarddeviaties

Standaarddeviaties
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Empathize

Adapt

Listen

Medeleven tonen

Meebewegen

Ruimte geven

28.87

25.09

24.51

6.30

5.88

6.48

Interactiestijlen

Interactiestijlen

Interactiestijlen

Gemiddelden

Gemiddelden

Gemiddelden

Standaarddeviaties

Standaarddeviaties

Standaarddeviaties
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Follow up tasks

Clarify

Oppose

Taken opvolgen

Expliciteren

Weerstand bieden

27.86

30.76

21.53

5,63

5.20

4.74

Interactiestijlen

Interactiestijlen

Interactiestijlen

Gemiddelden

Gemiddelden

Gemiddelden

Standaarddeviaties

Standaarddeviaties

Standaarddeviaties
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Convince

Instruct

Direct

Overtuigen

Instrueren

Sturen op proces

25.14

29.34

30.56

5.81

5.72

4.87

Interactiestijlen

Interactiestijlen

Interactiestijlen

Gemiddelden

Gemiddelden

Gemiddelden

Standaarddeviaties

Standaarddeviaties

Standaarddeviaties
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Leidinggevende functie (N=5420)

% 56% 44%

N 3058 2360

Leidinggevend

Niet-leidinggevend



42Copyright © 2020 Sphere of Inf luence 36 0 º

Terug naar inhoud

In het voorlopig onderzoek is de begripsvaliditeit onderzocht. Hiervoor werden 
de resultaten op de 12 interactiestijlen onderling vergeleken. De verwachting is 
dat de 12 interactiestijlen onderling niet hoger zullen samenhangen dan .30. In 
de berekeningen is gebruik gemaakt van de Pearson product-moment corre-
latiecoëffi  ciënt (pmcc). Voor de berekeningen is gebruikt gemaakt van de ruwe 
scores op de verschillende interactiestijlen van de Sfeer van invloed vragenlijst.

Hieronder staan de resultaten van deze berekeningen weergegeven. De ver-
wachting dat de interactiestijlen van de Sfeer van invloedvragenlijst onderling 
niet hoger zullen correleren dan .30 wordt grotendeels bevestigd. De gemid-
delde score van alle correlaties was 0.22.

Slechts de interactiestijl Inspireren vertoont hogere samenhang met de stijlen 
Coachen (0.45), Meebewegen (-.36), Ruimte geven (-.43) en taken opvolgen 
(-.40). Coachen heeft een iets hogere positieve samenhang van 0.41 met Me-
deleven tonen. Ook laat de interactiestijl Meebewegen een samenhang van 
.51 zien met de interactiestijl Taken opvolgen en van .45 met Ruimte geven. 
Tot slot werden ook relatief hogere correlaties gevonden tussen Medeleven 
tonen en Instrueren (-0.46) en Overtuigen (-0.38) en Overtuigen en Instrueren 
(-0.43) In algemene zin kan gesteld worden dat de interactiestijlen afzonderlijke 
begrippen lijken te meten.

12.4 BEGRIPSVALIDITEIT

0.00 0.45 0.06 0.03 -0.36 -0.43 -0.40 0.07 0.12 0.33 0.09 0.26

0.00 0.35 0.18 0.05 0.11 0.26 -0.34 -0.30 -0.05 0.16

0.00 0.27 0.41 -0.21 -0.35 -0,23 0.15 -0.05 0.01 -0.05 0.21

0.00 0.25 0.07 0.19 0.08 -0.38 -0.46 -0.22 0.05

0.00 0.45 0.51 -0.19 -0.04 -0.26 -0.25 -0.25

0.00 0.40 -0.21 0.04 -0.20 -0.18 -0.28

0.00 -0.14 -0.02 -0.21 -0.24 -0.23

0.00 0.08 0.18 0.23 0.28

0.00 0.37 0.24 0.17

0.00 0.43 0.32

0.00 0.31

0.00

Correlaties tussen de interactiestijlen van de Sfeer van invloedvragenlijst (N=1508)
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Exploratief is gekeken naar de test-hertestbetrouwbaarheid van de SVI. Hoe-
wel het slechts gaat om een kleine groep mensen die de SVI voor een tweede 
keer gemaakt hebben wilden wij deze voorlopige gegevens wel alvast delen.

Uit voorlopige analyses blijkt dat de items zoals ze nu geformuleerd zijn goed 
voldoen. Inhoudelijke wijzigingen in de test lijken daarmee op dit moment niet 
noodzakelijk. Vervolgonderzoek zal zich concentreren op verdere normering 
en aanvullend validatie en betrouwbaarheidsonderzoek.

Er is een aantal interactiestijlen waar de correlaties op het moment nog aan 
de lage kant liggen (Verbinden, Medeleven tonen, Expliciteren en Weerstand 
bieden), maar gemiddeld genomen is de score op de verschillende interac-
tiestijlen .67. Opgemerkt dient te worden dat het hier gaat om kandidaten die 
een coaching of training gevolgd hebben om zich te verbeteren op de verschil-
lende interactiestijlen. Een zeker verschil tussen de eerste en tweede afname, 
waar vaak zo’n één a twee jaar tussen zit is dus te verwachten. Interessant zou 
zijn om de SVI bij een groter aantal kandidaten en met een kortere tussenpau-
ze tussen twee afnames af te nemen.

12.5 BETROUWBAARHEID

12.6 VERDERE ONTWIKKELING

Interactiestijlen Correlaties

Test-hertestbetrouwbaarheid (N=25)

Inspireren

Coachen

Verbinden

Medeleven tonen

Meebewegen

Ruimte geven

Taken opvolgen

Expliciteren

Weerstand bieden

Overtuigen

Instrueren

Sturen op proces

.77

.65

.51

.59

.75

.80

.76

.58

.48

.64

.75

.73
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