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Communicatiestijlen 
 

Direct Indirect Open Gesloten 
Neemt risico’s 
Beslist snel 
Confronterend 
Expressief 
Ongeduldig 
Neemt het woord 
Geeft 
aanwijzingen 
Extravert 
Geeft mening 

Vermijdt risico’s 
Heeft tijd nodig 
om te beslissen 
Terughoudend 
Geduldig 
Luistert 
Stelt vragen 
Introvert 
Houdt mening 
voor zich 
 

Informeel 
Warm 
Vraagt en geeft 
mening 
Relatiegericht 
Deelt gevoelens 
gemakkelijk  
Flexibel met tijd 
Georiënteerd op 
gevoel 
Spontaan 
Veel nonverbale 
expressie 

Formeel 
Houdt zich aan 
de feiten 
Taakgericht 
Houdt gevoelens 
voor zichzelf 
Op de klok 
Georiënteerd op 
denken 
Sterk planmatig 
en structurerend 
Geringe 
nonverbale 
expressie 

 
Gesloten 

Open 
 
Instructie communicatie: 

Regisseur § wees kort, bondig, to the point, kan je direct benaderen, praat in 
concepten en feitelijke resultaten, hou je aan de tijd.  

Motivator § praat in beelden, verbeeldingen, beschrijf plaatjes, uitgebreide 
communicatie, wees enthousiast, gericht op leuke dingen, nooit 
zeggen wat zij moeten! geef hen nooit kritiek in het openbaar! 

Zorger § heeft probleem met alle aandacht krijgen, zijn zeer behulpzaam, 
zorgen voor harmonie in de groep, niet te hard en direct praten, 
stel persoonlijke vragen over hoe het voor hen voelt? 

Analyticus § indirecte communicator, nooit direct in het middelpunt van de 
belangstelling zetten, sterk in analyse en doorgronden details, 
praten in structuren en logica. Nooit stem verheffing richting hun 
en geen plotselinge veranderingen in aanpak. Laat hen bijv. 
samenvatten/tijd bewaren, verbanden leggen etc.  
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Analyticus 
Komt over als een zachte, 

afstandelijke, monotone stem 

 

Regisseur 
Komt over als een scherpe, 

monotone, harde en 
afstandelijke stem 

 

D
irect 

 

Zorger 
Komt over als een zachte, 
warme, vriendelijke stem 

 

Motivator 
Komt over als een speelse, 

zingende, warme stem  
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Communicatie, kenmerken per stijl 

 
 

 Regisseur Motivator Zorger Analyticus 
Sterke kanten initiatief nemen Overtuiging, 

persoonlijke 
interactie 

Servicegericht-
heid, luisteren 

Planning, analyse 

Ambitie Realiseren en 
Creëren 

Erkenning Harmonie Rechtvaardigheid 

Zwakke 
kanten 

Ongeduldig, 
ongevoelig 

Chaotisch, 
ongeorganiseer
dheid, 
zorgeloosheid 

Overgevoelig-
heid, 
besluiteloosheid 

Perfectionisme, 
overdreven 
kritisch 

Irritatie  Besluiteloosheid Routine Ongevoeligheid Onvoorspelbaar
heid 

Doelen Productiviteit, 
controle 

Populariteit, 
applaus 

Acceptatie, 
stabiliteit 

Accuratesse, 
gedegenheid 

Angst Bedrog Prestigeverlies Plotselinge 
verandering 

Kritiek 

Motivatie, 
eigenwaarde 

Realisatie Erkenning en 
goedkeuring 

Betrokkenheid 
en goedkeuring 

Structuur en 
respect 

Primaire 
bijdrage 

Voortgang 
bewaken 

Energie 
opwekken 

Verbinden  Systematiek 
aanbrengen 

Stressreactie  Doordrukken  Aanvallen  Berusten  Vermijden  
Leerpunten  Luisteren naar 

anderen 
checken Initiatief nemen Sneller 

beslissingen 
nemen 

Gedijt goed in 
een klimaat 
dat  

Ruimte schept Inspireert  Mogelijkheden 
biedt 

Informeert en 
beschrijft 

Benadering  Ben efficiënt Ben interessant Ben coöperatief Ben accuraat 
Ondersteun 
hen door: 

Conclusies en 
acties  

Inzichten en 
ingevingen 

Relaties en 
gevoelens 

Principes en 
denkbeelden 

Stemgebruik Hard, 
monotoon en 
staccato 

Hard en 
levendig 

Zacht en warm Zacht en 
monotoon 

Gevoelens Houdt 
gevoelens voor 
zichzelf 

Deelt 
gemakkelijk 
gevoelens 

Deelt 
gemakkelijk 
gevoelens 

Houdt gevoelens 
voor zichzelf 

Help hen Tijd/geld te 
besparen 

Inzet te 
doseren 

Relaties te 
behouden 

Hun gezicht te 
redden 

Risico’s Neemt risico’s Neemt risico’s Vermijdt risico’s Vermijdt risico’s 
Neemt 
beslissingen 
op basis van 

Opties en 
uitspraken over 
resultaten en 
kansen 

Voorbeelden en 
aanmoedigings-
premies 

Garanties en 
toezeggingen 

Bewijsmateriaal 
en service 

Wijs hen op 
punten die 
aangeven 

Wat het 
resultaat van 
de oplossing zal 
zijn 

Waar het 
uiteindelijk om 
gaat 

Wie meedoet Hoe het 
probleem wordt 
opgelost 


