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Communicatie en benadering 

- 9 stijlen 

 

Type: Stijl van 

communiceren 

Nodig bij benadering: 

1. Serieus, precies, 

verantwoordend 

Wees respectvol, rechtvaardig, eerlijk, redelijk, 

punctueel en betrouwbaar, geef aandacht aan wat goed 

gaat, doe wat je belooft, erken zijn inspanningen 

2. Vriendelijk, 

ondersteunend, 

raadgevend 

Wees persoonlijk, open, vriendelijk, positief, begripvol, 

maak verbinding, straal energie en actie uit,  toon 

waardering, interesse, luister 

3. Wervend, 

resultaatgericht 

Wees duidelijk, concreet, praktisch,  focus op succes en 

(liefst snel) resultaat, niet te veel op details, erkenning 

op wat hij bereikt heeft 

4. Inlevend, intens, 

gevoelsgericht 

Stem af, leef je in, luister; wees helder, direct en eerlijk. 

Heb respect voor zijn individualiteit en diepe emoties, 

stimuleer en erken zijn creativiteit en verbeeldingskracht  

5. Helder, objectief, 

onderzoekend, 

analyserend, kalm 

Praat logisch, geef feiten en gegevens, wees objectief, 

systematisch en bondig, geef tijd om te denken, 

waardeer zijn onafhankelijke denkstijl, nodig hem uit om 

te delen 

6. Vriendelijk 

vragend, 

onderzoekend, 

zorgen gericht 

Wees consequent, integer, realistisch en betrouwbaar, 

maak verwachtingen helder en concreet, geef tijd om 

voor te bereiden en neem  zijn vragen,  twijfels en 

bezorgdheden serieus 

7. Spontaan, 

positief, 

ideeënrijk, 

enthousiasmerend 

Bied gelijkwaardigheid, kameraadschap, vrijheid; kies 

positieve benadering van problemen, nieuwe 

uitdagingen; waardeer zijn enthousiasme, snelle denken 

en grootse visioenen; moedig aan dingen af te maken. 

8. Krachtig, 

onthullend, direct 

Wees proactief, sterk en onafhankelijk, bondig en recht 

door zee, toon respect, schend zijn vertrouwen niet, durf 

zelf ook kwetsbaar te zijn en erken zijn gevoelige kant; 

erken zijn inbreng maar ga niet vleien 

9. Geruststellend, 

verbindend, 

invoelend en in 

anderen 

verplaatsend 

Wees kalm en houd je aan de feiten, wees niet te 

overheersend of confronterend,  respecteer de behoefte 

aan harmonie en steun, geef tijd om dingen af te maken 

en beslissingen te nemen; vraag expliciet naar wat hij 

wil of vindt 

 


