
IBD (be)Spreekuur thema beïnvloeding

Het beheer van dit document berust bij de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD).

Het is toegestaan om foto’s te maken tijdens deze bijeenkomst. Foto’s mogen niet in een andere context zonder 
toestemming van de afgebeelde deelnemers gepubliceerd worden.

De psychologie van het overtuigen voor CISO’s, FG’s en 
PO’s



Privacyverklaring

De IBD stelt Zoom privacyvriendelijk in (privacy by default)

Tijdens de interactieve online bijeenkomsten maakt de IBD:

•gebruik van wachtwoorden om aan vergaderingen deel te nemen. 
•gebruik van unieke vergader ID’s om vergaderingen af te schermen. 
•geen gebruik van:“Cloud recording” en neemt de videoconferentie niet op. 

“local Recording” 

“automatically Transcribe Cloud Recordings” 

“attendee attention tracking”



Doel van dit (be)Spreekuur

Na het volgen van dit (be)Spreekuur heeft u inzicht in:

• Het verschil tussen macht en invloed

• De invloed die uw positie binnen de organisatie heeft op uw 
overtuigingskracht

• Technieken om uw invloed te vergroten

• De voorkeurstijlen m.b.t. communicatie van uzelf en anderen

• Hoe u deze kunt toepassen in praktijksituaties



Uitvraag via Mentimeter



Wat is vanuit IBD eerder gedaan?

Workshops

• Workshops Adviesvaardigheden 
(CISO en FG)

• Gericht op gesprekstechnieken

• Workshops 10 Geboden voor de 
CISO/FG

• Tips om in een onafhankelijke 
rol te blijven

Handreikingen

• Handreiking IB-functieprofiel 
CISO 

• Handreiking Positionering en 
taken van de FG

• Beide gericht op positionering



De macht van invloed is groter 
dan de invloed van macht



Hoe ga je om met privacy- en beveiligingsmoeheid in de 

organisatie?



Hoe word je betrokken bij projecten/afdelingen binnen 

de gemeente?



Wat als een bestuurder tegen je advies ingaat?

Wat als een bestuurder tegen je advies ingaat?



Hoe verkrijg je voldoende middelen in een tijd 

van bezuinigingen?



Wat is bepalend voor invloed?

Je 
overtuigingskrachtJe positie De manier waarop 

je communiceert



Ondergeschikt 

of

Onafhankelijk?

Positie



Invloed

Wederkerig-
heid

Consistentie

Sociale 
bevestiging

Sympathie
Groeps-
gevoel

Autoriteit

Schaarste

Overtuigingskracht



Wederkerigheid

Geef iets Krijg iets



Consistentie

Wie A zegt, zegt daarna meestal ook B

A B



Sociale bewijskracht

Ik doe het..
Ik ook..

Zie je 

dat? Dus ik ook
En ik

En ik En ik En ik



Sympathie



Autoriteit



Schaarste



Eenheid



DISC - Voorkeurstijlen

Daadkrachtig 
en Direct

Interactief en 
Inspirerend

Consciëntieu
s en Correct

Stabiel en 
Sociaal

MensgerichtTaak-

gericht



DISC overzicht

D I S C

Ideale wereld Uitdaging Plezier Rust/Harmonie Perfectie

Tijdsbeleving NU Toekomst Heden Verleden

Emotie Kortaf Optimisme Neutraal Voorzichtig

Angst Controle verlies Afwijzing Verlies

zekerheden

Kritiek krijgen

Daadkracht 

Taak

Interactie

Mens

Stabiliteit

Mens

Conformeren 

Taak



Daadkrachtig

• Visie, leiderschap

• Snelle analyse

• Probleemoplossend vermogen

• Communicatiestijl is direct, 

resultaatgericht

• Geen geduld voor details



Interactief

• Enthousiast, creatief

• Intuïtief, ‘vrije geest’

• ‘Pluk de dag’

• Communicatie gericht op inspiratie

• Details beperken de verbeelding



Stabiel

• Betrokken, liever ondersteunend dan

leidinggevend

• Vasthouden wat goed gaat, harmonie

• Conflictmijdend

• Communicatie gericht op consistente

en betrouwbare uitkomsten



Consciëntieus

• Nauwkeurig, zorgvuldig

• We moeten de procedures volgen

• Systeemgericht

• Communicatie gericht op feiten

• Aandacht voor details



Casussen uit het begin

• Hoe ga je om met privacy- en beveiligingsmoeheid in de 
organisatie?

• Hoe word je betrokken bij projecten/afdelingen binnen de 
gemeente?

• Wat als een bestuurder tegen je advies ingaat?

• Hoe verkrijg je voldoende middelen in een tijd van bezuinigingen?



Relevante links en literatuur

• https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/handreiking-
positionering-en-taken-van-de-fg/

• https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/handreiking-
ciso-functieprofiel/

• Boek ‘Invloed’. De 6 geheimen van het overtuigen. R.B. Cialdini

• https://imu.nl/cialdini-principes/

• Boek ‘Hoogvliegers’. Effectiever communiceren met DISC. 
Rosenberg/Silvert

• www.hoogvliegersdisc.nl

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/handreiking-positionering-en-taken-van-de-fg/
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/handreiking-ciso-functieprofiel/
https://imu.nl/cialdini-principes/
http://www.hoogvliegersdisc.nl


Tips ter afsluiting

• Zoek elkaar op en leer van elkaar!
• Mensen in dezelfde functie bij andere gemeenten lopen tegen vergelijkbare situaties aan, die zich lenen 

voor intervisie

• Investeer in je overtuigingskracht
• Spijker niet alleen inhoudelijke kennis bij, maar richt je ook op effectief leren communiceren

• Ga oefenen
• Eerst observeren, dan communiceren
• Ga ‘stijl-puzzelen’: welke stukjes persoonlijkheid passen bij welke stijl?

• Elke voorkeurstijl is positief
• Maar als die stijl te ver wordt doorgevoerd, wordt het uiteindelijk een zwakte


