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VOORKEUR IN 
COMMUNICATIESTIJLEN
Mensen communiceren de hele dag met elkaar. Met 
sommige mensen verlopen deze gesprekken soepeler 
dan met anderen. Inzicht in de manier waarop iemand 
communiceert, kan helpen om effectiever te worden in 
communicatie.

DOEL
De vragenlijst is inzetbaar voor coaching, persoonlijke 
ontwikkeling, 3600 feedback, (communicatie)
training, teambuilding, re-integratietrajecten, 
bij studie- en loopbaanadvies, selectie en voor 
onderzoeksdoeleinden.
. 
DOELGROEP EN NORMEN
De vragenlijst Communicatiestijl is beschikbaar 
voor volwassenen met een opleidingsniveau van 
vmbo t/m universitair niveau. Er zijn drie versies van 
deze vragenlijst die - voornamelijk qua taalgebruik - 
aangepast zijn aan het niveau van de doelgroep. 
Zie onderstaande tabel voor het overzicht:

De vragenlijst is ipsatief. Dit betekent dat de scores 
niet worden genormeerd door ze te vergelijken met 
de scores van anderen. Het resultaat is een relatieve 
verhouding tussen de vier stijlen bij een persoon.

AFNAME
De vragenlijst communicatiestijl bestaat uit 25 vragen 
met steeds vier kenmerken. Per vraag dienen de twee 
kenmerken te worden geslecteerd die het meest van 
toepassing zijn op een persoon in de ogen van anderen. 
De vragenlijst wordt online afgenomen en gescoord 
via het iScreen testsysteem. De afname heeft geen 
tijdslimiet en duurt ongeveer 10 minuten.

De vragen zien er als volgt uit:

RESULTATEN
Het resultaat van de vragenlijst wordt weergegeven 
in een model met vier kwadranten. De scoreverdeling 
geeft een beeld van de voorkeuren van een persoon 
voor de vier communicatiestijlen.

Per kwadrant kan een score worden behaald van 
1 t/m 9. In totaal zijn er 20 punten te verdelen over de 
4 communicatiestijlen (afronding kan leiden tot 19 of 
21 punten). Een hoge score in een bepaald kwadrant 
brengt dus vanzelf een lage(re) score met zich mee op 
een of meerdere andere kwadranten.

COMMUNICATIESTIJL

Niveau 
doelgroep Beschikbaar in taal

vmbo Nederlands, Engels, Frans

mbo
Nederlands, Engels, Frans, Duits

hbo / wo

ernstig inschikkelijk onverschrokken uitbundig

CO
ÖP

ER
AT
IEF EXPRESSIEF

REFLEXIEF

3

6

9

369
3

4

8

5

persoonlijk

feitelijk

afwachtend sturend



www.iscreen.nl | info@iscreen.nl | 073 523 12 78

ACHTERGROND
De vragenlijst Communicatiestijl is gebaseerd op het 
Social Style Profile van Merril en Reid (1981) en het 
People Styles Model van Bolton & Bolton (1984). Uit 
hun onderzoeken blijkt dat communicatie en interactie 
tussen mensen goed kan worden omschreven door 
twee dimensies: sturing en inhoud. 

Mensen die hoger scoren aan de sturende kant dan 
aan de afwachtende kant zijn vaak stellend in de 
communicatie en sneller geneigd om de leiding te 
nemen in een gesprek. Mensen met hogere scores 
aan de afwachtende kant, zijn meer geneigd om zich 
vragend en volgend op te stellen in een gesprek.

De dimensie inhoud heeft betrekking op het soort 
informatie dat in een gesprek wordt uitgewisseld. Dit 
kan voornamelijk zakelijke c.q. feitelijke informatie zijn, 
of voornamelijk persoonlijk getinte informatie zijn zoals 
gevoelens, emoties en wensen.

Het combineren van deze twee dimensies geeft een 
typologie van vier typen sociaal gedrag, waarmee 
de communicatiestijl van een persoon in beeld wordt 
gebracht.

Expressief
Deze stijl kenmerkt zich door gedrag waarbij men leven 
in de brouwerij brengt, het voortouw neemt, graag praat 
en veel aan het woord is. Men is vaak met veel dingen 
tegelijk bezig, is spontaan en toont gemakkelijk emoties.

Directief
Deze stijl kenmerkt zich door gedrag waarbij men actief 
het heft in handen neemt, sturend optreedt en direct en 
zakelijk is in het contact. Men brengt zonder omwegen 
problemen ter sprake, gaat een confrontatie niet uit de 
weg en toont weinig emoties.

Refexief
Deze stijl kenmerkt zich door gedrag waarbij men een 
weloverwogen en systematische indruk maakt en rustig, 
bescheiden en serieus overkomt. Men toont weinig 
emoties, streeft zekerheid na en neemt de tijd voor 
observaties en analyses.

Coöperatief
Deze stijl kenmerkt zich door gedrag waarbij iemand 
tegemoetkomend is en welwillend. Men is erop uit met 
anderen een goede verstandhouding op te bouwen en 
in stand te houden. Laat gemakkelijk een beroep op zich 
doen, is prettig in de omgang en geeft anderen graag 
raad en steun.

Alle stijlen zijn bij iedere persoon in meer of mindere 
mate aanwezig. De scores geven aan welke stijl in de 
communicatie een voorkeur heeft bij een persoon en 
waar iemand het liefst op tereugvalt in interactie met 
anderen. Een lage score betekent niet dat iemand deze 
vorm van communicaitie niet kan laten zien, maar deze 
stijl is minder vanzelfsprekend voor deze persoon dan 
een andere stijl (of stijlen).

Het model laat zien hoe de vier stijlen, en het 
bijbehorend gedrag, zich tot elkaar verhouden. De stijlen 
reflexief en expressief alsmede de stijlen coöperatief 
en directief zijn complementair dan wel tegengesteld 
aan elkaar. Sterke kanten van de een vormen vaak de 
aadachtspunten en uitdaging van de ander, en vice 
versa.
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