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Communicatiestijlen 

Wil jij weten wat voor communicatiestijl jij hanteert? 

Wil jij kunnen herkennen wat de communicatiestijl van ‘de ander’ is? 

Natuurlijk! 

Want dan kun je: 

- De ander beter begrijpen 

- Jouw boodschap brengen in de stijl van de ander zodat de ander jou 

beter begrijpt 

- Meer invloed uitoefenen 

- Meer gedaan krijgen van de ander 

- Een compliment geven dat ook echt aankomt 

- Kritiek geven op de juiste manier en op de juiste momenten zonder in 

conflict te raken 

Lees verder en doe de analyse zodat je weet welke stijl jij zelf hanteert. 

 

Succes! 

 

Groeten, 

Hugo Bakker 
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In het kort komt het er op neer dat ieder mens 1 of meerdere 

communicatiestijlen hanteert. Hiermee wil ik jou niet in een hokje plaatsen, 

maar het is gewoon een manier om verschillen in communicatie aan te 

duiden.  

Het betekent dus niet dat je die stijl bent, maar dat je die stijl hanteert. 

 

Nu onderscheid ik 4 verschillende communicatiestijlen. Ieder mens heeft een 

voorkeurstijl en kan in verschillende situaties andere stijlen hanteren. 

In een stress situatie zul je een andere stijl hanteren dan wanneer je helemaal 

ontspannen bent op een feestje. 

 

De volgende stijlen worden onderkend: 

- Popcornstijl 

- Vriendelijke stijl 

- Directieve stijl 

- Analyserende stijl 

Hieronder worden de kenmerken per stijl uitgewerkt en krijg je handvatten 

om aan te sluiten bij de stijl die je gesprekspartner hanteert (op het moment 

dat je met die persoon aan het communiceren bent). 
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Popcornstijl kenmerken: 

- heeft veel energie, gesprekken kunnen alle kanten op vliegen 

- Informele manier van praten 

- Lange, persoonlijke begroetingen (vraag eerst aan popcornstijl hoe het gaat, dusniet meteen 

met het onderwerp beginnen 

- Is creatief 

- Ze leven op ideeën, hun ideeën zijn de beste (dus stel aan popcornstijl de vraag: heb je een 

idee hoe ik het voor elkaar kan krijgen?) 

- Heeft moeite met ‘moeten’ 

- Maakt nooit fouten 

- Heeft moeite met: als er naar hem/ haar gewezen wordt met de vingers 

- Vinden het belangrijk het gevoel te hebben dat het hun idee was 

- Praten door elkaar, onderbreken de ander vaak (dus ‘dominant in gesprekken’) 

- Als ze iets al een keer gedaan hebben wordt het saai, dus: ze willen graag korte stukken/ 

opdrachten krijgen; ze willen niet dat er precies gezegd wordt wat ze moeten gaan doen. 

- Hebben moeite met publiekelijk bekritiseerd worden 

- Nemen wraak 

- Professioneel 

- Dominant (je onderbreken) 

- Hard praten 

- Hard lachen 

- Praten in gevoelens 

- Leven van complimenten (iedereen moet het weten, complimenten zijn als zuurstof) 

- Houden van publiek 

 

Directieve stijl kenmerken 

- Gebruiken formeel taalgebruik, of in ieder geval formeler dan popcornstijl 

- Klinken droog en monotoon 

- ‘Het’ moet snel 

- Korte begroeting;  

- Wil graag snel to the point komen 

- Willen binnen 30 seconden horen ‘what’s in it for me?’, behoefte aan duidelijkheid  

- Hekel aan verspilling 

- Willen graag het eindresultaat zien of horen, daarna het gesprek afronden 

- Afspraak is afspraak; als je iets niet haalt laat het dan vantevoren weten. Als dit 1x niet 

gebeurd dan geven zij het vertrouwen in de ander op. 

- Is dominant en onderbreekt de ander als hij of zij denkt dat te weten waar de ander naar toe 

gaat  
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- Komt ongeduldig over 

- Als hij of zij goed luistert dan kijkt hij of zij de ander niet aan (spelen met pen of omhoog 

kijken) 

- Alles is een taak (koken, sex, etc) 

 

Vriendelijke stijl kenmerken 

- Praat zacht 

- Aarzelend 

- Ingehouden 

- Speels 

- Praat zingend 

- Belangrijk is alles wat met gevoelens te maken heeft, en met ons 

- Uitgebreid 

- Lange en persoonlijke begroeting 

- Heeft zoveel mogelijk informatie nodig om iets te gaan doen voor een ander 

- ‘ons’ is belangrijk, waarden en maatschappelijk belang hoog in vaandel 

- Hebben moeite onderbroken te worden, luisteren is belangrijk 

- Hebben moeite met het  van de ene op de andere dag veranderingen doorvoeren; willen hier 

de tijd voor nemen 

- Ze denken aan dingen waar een dominante stijl nooit aan denkt 

Analyserende stijl 

- Praat in details, logische details (monotoon) 

- Korte begroeting (langer dan directieve stijl) 

- Het gaat altijd ‘goed’ 

- Deelt geen gevoelens, zeker niet naar onbekenden 

- Pleasers; anderen naar hun zin maken 

- Vinden het belangrijk dat er verteld wordt wat er gaat gebeuren 

- Vinden het belangrijk om de gelegenheid te krijgen om vragen te stellen; en dat hier naar 

geluisterd wordt 

- Houden niet van veranderingen (anders: ‘geen tijd’) 

- Kijken niet lang in je ogen 

- Houden er niet van om publiekelijk in het zonnetje gezet te worden 

- Indien  er kritiek op hen geuit wordt werkt dit alleen onder 4 ogen, anders blokkeren ze en 

kunnen ze niets meer 
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Bij elkaar gezet zie je de stijlen in de matix hieronder: 

Popcornstijl: Dominant/Informeel 

Vriendschappelijk, hartelijk, creatief, ideeënrijk, 
gul. Houdt niet van strakke leefschema's, 
dogmatici, dingen moeten, voorschriften. Soms 
wat ongedisciplineerd, maar wel harde werkers. 
Snel geïnteresseerd, snel focus naar iets anders. 
Gaat losjes om met tijd. Opvliegend... Houdt van 
aandacht en complimenten. Denkt en spreekt in 
beelden/voorbeelden/gevoelstermen  
(blij, verdrietig, vertrouwd etc.) attent en 
gevoelig. Chargeert, neemt de leiding, daagt uit, 
provoceert. Kleedt zich informeel, rommelig, 
beetje slordig, of juist in de wildste kleuren en 
combinaties. 

Vriendelijke stijl: Onderdanig/Informeel 

Gevoelsmensen, houden niet van strakke 
leefschema's, dogmatici, maar houden zich vrij 
gemakkelijk aan voorschriften en dingen die 
moeten. Timide, zeer geïnteresseerd in wel en 
wee medemens, luistert goed. Fouten maken 
geven ze wel toe, maar het doet ze veel pijn; 
confronteer ze er onder vier ogen mee. Heeft 
een hekel aan in het middelpunt staan. Denkt 
en spreekt in gevoelstermen (blij, verdrietig, 
vertrouwd etc.) attent en gevoelig. 
Neemt liever geen leiding, ondersteunt en volgt. 
Kleedt zich informeel, niet in de wildste kleuren 
en combinaties. 
 

Directieve stijl: Dominant/Formeel  

Harde werkers, vinden resultaat het  
belangrijkste ter wereld. Komen hun afspraken 
na, trouwe vrienden. 
Structuurfreaks, willen ordenen, haten chaos 
(kunnen ze niks in vinden), efficiëntie is heilig. 
Spreken en denken in structuren en hoofdlijnen. 
Bedoelen met "moeten": het is noodzakelijk. 
Brengt ze vaak in conflict met Popcorn stijl, die er 
iets bazigs in voelt, zoals "Jij Moet Van Mij". Zeer 
nauwgezet met tijd, maakt afspraken. Neemt de 
leiding, geeft iedereen taken, controleert. Fouten 
maken: willen ze zo snel mogelijk op gewezen 
worden, desnoods in het openbaar (beter voor 
resultaat). Houdt niet van veel applaus of 
complimenten. Kleed zich formeel, conservatief, 
op de gelegenheid. Wel gek op "Powerdressing". 

Analyserende stijl: Onderdanig/Formeel 

Verstandsmensen, rustig, haten emotionele 
scènes, fouten. Denken en spreken in details: 
als er een detail mist lopen ze vast. Verder net 
zo als controller: in structuren. Wil van iets alles 
weten, zoekt voor een aankoop het hele 
internet en alle reclamebladen plus de 
consumentenbond af (om fouten te vermijden). 
Zeer nauwgezet met tijd. Neemt liever geen 
leiding, maar voert graag nauwgezet 
omschreven taken/opdrachten uit. Fouten: zeer 
pijnlijk voor iemand met analyserende stijl, wijs 
hem er onder vier ogen, rustig en met goed 
onderbouwde argumenten op. Houdt niet van 
luid applaus of openbare complimenten; liever 
privé. 
Kleedt zich formeel, conservatief, op de 
gelegenheid, liefst onopvallend. 
De uitvinder van het ruitjesoverhemd was 
waarschijnlijk iemand met een analyserende 
stijl. 
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Communicatiestijl analyse 

Stap 1; bepaal in hoeverre je een ‘formeel’ of ‘informele’ stijl hanteert. 

Stap 2; bepaal in hoeverre je een dominante of passieve stijl hanteert. 

Stap 3; teken de scores in de matrix in 

 

Stap 1; kleur het bolletje in van het woord of gedrag dat het beste bij je past en tel de aantallen op. 

O In ’t wilde weg O Volgens patronen 

O Warm O Koel (cool) 

O Spontaan O Beredenerend 

O Ongeorganiseerd O Georganiseerd 

O Zichzelf uitend O Terughoudend 

O Relatie-gericht O Taak-gericht 

O Impulsief O Onderscheidend 

O Familiair O Op afstand 

O Ontspannend O Beheerst 

O Ongestructureerd O Gestructureerd 

O Flexibel O Star 

O Nonchalant O Netjes 

O Emotioneel O Verstandelijk 

O Beschikbaar O Moeilijk bereikbaar 

O Makkelijk af te leiden O Moeilijk af te leiden 

O Verstrooid O Gedisciplineerd 

O Non-conformistisch O Conventioneel 

    

 Totaal  totaal 

 

Trek nu de totalen van elkaar af. 

Voorbeelden:  

indien je 10 bolletjes aan de rechterzijde hebt gekleurd en 7 aan de linkerkant; 

10 – 7 = 3 formeel 

indien je 2 bolletjes aan de rechterzijde hebt gekleurd en 15 aan de linkerkant; 

15 – 2 = 12 informeel 
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Stap 2; kleur het bolletje in van het woord of gedrag dat het beste bij je past en tel de aantallen op. 

O Neemt de leiding O Gaat mee 

O Startklaar O Aarzelend 

O Daagt uit O Accepterend 

O Overheerst in gesprekken O Verlegen 

O Extravert O Introvert 

O Luidruchtig O Rustig, stil 

O Initiatiefnemend O Ontvangend 

O Leider O Volger 

O Uitgesproken O Teruggetrokken 

O Praatgraag O Luisterend 

O Beweert en verklaart O Stelt vragen 

O Openlijk O Bedekt 

O Gaat de discussie aan O Gaat akkoord 

O Zeer aanwezig O Bedeesd 

O Benadert O Vermijdt 

O Treedt naar buiten O Afbakenend 

O Handelt O terugwijkend 

    

 Totaal  totaal 

 

Trek nu de totalen van elkaar af. 

Voorbeelden:  

indien je 6 bolletjes aan de rechterzijde hebt gekleurd en 11 aan de linkerkant; 

11 – 6 = 5 dominant 

indien je 16 bolletjes aan de rechterzijde hebt gekleurd en 11 aan de linkerkant; 

16 – 1 = 15 passief 
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Stap 3; Teken nu je scores in de matrix in. 

10 – 7 = 3 formeel => teken in stip op de verticale as tussen de 0 en de 9 (dus onder het middelpunt) 

11 – 6 = 5 dominant => teken in stip op de horizontale as tussen de 9 en de 0 (dus links van het 

middelpunt) 

Trek vervolgens een rechte horizontale lijn vanaf de (in)formele stip;  

En een rechte verticale lijn vanaf de passieve/ dominante stip; 

De lijnen zullen elkaar kruisen; dit kruispunt valt in het kwadrant van de communicatiestijl die jij 

hanteert! 

Voorbeeld: deze persoon hanteert een directieve stijl. 
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Tips voor het communiceren met iemand die de popcorn stijl hanteert 
 

Doen  Niet doen 

• Houd tempo 
• Maak persoonlijk contact 
• Praat over mensen en wat hen beweegt 
• Laat iets van uzelf zien 
• Ontdek hun toekomstbeelden 
• Vraag naar hun mening 
• Concentreer op de grote lijn 
• Maak taakafspraken. 

• Te veel over feiten praten 
• Te veel tijd aan details besteden 
• Meteen tot concrete plannen komen 
• Volledig in dromen meegaan 
• Neerbuigend toespreken 
 

 

Tips voor het communiceren met iemand die de directieve stijl hanteert 
 

Doen  Niet doen 

• Gebruik de tijd efficiënt 
• Bereid zaken goed voor wees concreet, 
kort en bondig 
• Houd u bij het onderwerp 
• Richt de discussie op de belangrijkste feiten 
• Praat over belangen en resultaten op de 
korte termijn 
• Biedt opties met voor- en nadelen 

• Tijdverspilling 
• Informeel gedrag 
• Uitweiden over details 
• Voor hen beslissen 
• Passieve houding 

 

Tips voor het communiceren met iemand die de analyserende stijl hanteert 
 

Doen  Niet doen 

• Geef genoeg tijd 
• Bereid zaken goed voor 
• Zorg voor schriftelijke stukken 
• Houd u bij het onderwerp 
• Besteed aandacht aan de feiten en details 
• Ga systematisch te werk 
• Maak heldere afspraken 
• Moedig hen aan 

• Tijdsdruk 
• Informeel gedrag 
• Vaagheid 
• Uitweiden 
• Overdrijven 
• Improviseren 
 

 

Tips voor het communiceren met iemand die de vriendelijke stijl hanteert 
 

Doen  Niet doen 

• Leg en onderhoud persoonlijk contact 
• Luister goed en laat dit merken 
• Stel u informeel op 
• Ontspan en overleg 
• Toon u geduldig en moedig hen aan 
• Bied steun 
• Houd verantwoordelijkheden zuiver 
• Wordt het eens over doelen en planning 

• Onder druk zetten 
• Te stellig gedrag 
• Met de deur in huis vallen 
• Koel/zakelijk gedrag 
• Overbescherming 
• Te lang keuvelen 
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