
 
 

 

INVLOED EN EIGEN BEÏNVLOEDBAARHEID 
Constructief beïnvloeden van anderen en het reduceren van eigen beïnvloedbaarheid.  
 
- Wil jij dat mensen sneller meewerken of akkoord geven op je voorstel? 
- Wil jij dat ze jouw feedback en adviezen beter opvolgen? 
- Heb je soms het idee macht nodig te hebben om de ander mee te krijgen? 
- Ga jij soms akkoord terwijl je achteraf, liever nee had gezegd? 
- Laat je je soms beïnvloeden terwijl je dat niet wilt? 

Zo ja, dan is deze training voor jou! 
 
DOELSTELLING 
Jij kunt de ander op een zodanige wijze meekrijgen dat de ander:  
- vanuit zichzelf graag wil veranderen in de door jou gewenste richting; 
- jouw advies of feedback vanuit zichzelf wil opvolgen; 
- vanuit eigen keuze akkoord gaat met jouw voorstel; 
- Jij kiest bewust om wel/niet akkoord te gaan, mee te bewegen of advies of feedback op te volgen. 
 
INHOUD TRAINING  
Het onderstaande wordt steeds van twee kanten belicht: invloed en beïnvloedbaarheid.  
- het IMPACT- Beslismodel®; 
- het zodanig brengen van jouw boodschap, dat iemand aanhaakt; 
- het achterhalen van persoonlijke motivatieredenen, zorgen en behoeften; 
- het kunnen onderscheiden van en adequaat inspelen op: demotivatie, onzekerheid en zorgen; 
- het 'vertalen' van jouw doelstellingen naar persoonlijke motivatoren en andersom; 
- het vergroten van de motivatie tot veranderen/akkoord geven; 
- het aanzetten tot: actie, akkoord, het opvolgen van feedback of advies; 
- het achterhalen wat eigen beïnvloedbaarheid vergroot; 
- inzicht in het reduceren van eigen beïnvloedbaarheid. 
 
DUUR  
2 dagen 
 
WERKWIJZE  
Je gaat in deze training met een eigen praktijkcasus aan de slag, waarin het jou (tot nu toe nog) niet gelukt is om 
de ander in beweging te krijgen in de richting die jij graag wilt. Daarnaast achterhaal je wat maakt dat anderen jou 
soms beïnvloeden als jij dat niet wilt en hoe je dit kunt reduceren. Je krijgt praktische handvatten, waarmee je het 
geleerde direct kunt toepassen in de praktijk. 
 
EFFECTIEVE AANVULLENDE TRAININGEN 
- 'Denkpatronen, communicatie- en gedragsstijlen' (afstemmen op taalpatronen) 
- 'Verschil in focus: positie/prestatie/relatie' (afstemmen op voorspelbare interpretatieverschillen) 
 
 
 
 
 

IMPACT-Beslismodel®

Wil ik een gesprek / 
meer informatie?

1 Interesse wekken
èn tonen

I

Zijn eisen en 
wensen helder?

3 Prioriteiten 
achterhalen

P

Wil ik kopen / 
veranderen?

2 Motivatie vergroten
(koopbereidheid vergroten)

M

Wat is de 
beste keuze?

4 Aantrekkelijke 
oplossing bieden

A

Doe ik het?5 Close the deal /
commitment

C

Na het besluit: Na het besluit van de ander:

Was dit het 
beste besluit?

6 Tevredenheid 
borgen

T

ander ik


