
2022

V O O R G E S T E L D  A A N :

U I T G E G E V E N  D O O R :
Angelo Leinders

het Charisma 
Kwadrant

De kracht van lichaamstaal die dwingende
aantrekkelijkheid of charme creëert waardoor jij
toewijding bij anderen kan inspireren



INHOUD

2 U S P ' S  
Waarom het Charisma Kwadrant?

1 W A T  I S  C H A R I S M A

3
4 N O N - V E R B A L E  C O M M U N I C A T I E

De geheime taal  die iedereen spreekt

CHARISMA
KWADRANT

C H A R I S M A  O N T W I K K E L E N
Het kwadrant

Wat maakt iemand charismatisch?

5 R A P P O R T
Een magische verbinding

6 7 - 3 8 - 5 5  R E G E L
De wetenschap achter  communicat ie

7 A A N W E Z I G H E I D ,  K R A C H T  &  W A R M T E
De karaktereigenschap van een fortune 500 CEO

8 C O N C L U S I E



WAT IS CHARISMA?
Het Griekse woord charisma betekent "gunst" of "gave". Het is
afgeleid van het werkwoord charizesthai. En dat is wat het is een
gunst, een gave. Men denkt vaak onterecht dat charisma een
aangeboren talent is. Maar dat is niet zo. Grote wereldleiders,
CEO’s en andere beroemdheden hebben deze eigenschap
aangeleerd door gedragsveranderingen te implementeren in hun
dagelijkse routine. Wanneer je een hoog charismatisch persoon
ontmoet, geven ze je de indruk dat ze veel kracht, vertrouwen en
warmte hebben. Kortom de indruk dat ze je erg graag mogen.
De formule die charisma produceert is vrij simpel. Het enige wat
we moeten doen is de indruk wekken dat je zowel over veel kracht
als veel “warmte” bezit.
Een laatste vaardigheid ligt ten grondslag aan beide kwaliteiten,
namelijk: aanwezigheid.
Aanwezigheid is het meest krachtige aspect van charisma
wanneer wij mensen in deze geweldige vaardigheid coachen. 
Charisma is een toegepaste wetenschap geworden. Wat deze
cursus doet, is wetenschappelijke, praktische en onmiddellijk
toepasbare hulpmiddelen, in meetbare resultaten vertalen.

DE WETENSCHAP ERACHTER
Lang werd gedacht dat charisma een aangeboren, magische kwaliteit was, maar nu is het een
onderwerp voor de wetenschappers. Die hebben ontdekt dat charisma, verre van een aangeboren of
magische kwaliteit is, het is gewoon het van aangeleerd gedrag. In gecontroleerde
laboratoriumexperimenten waren onderzoekers in staat om het niveau van charisma van mensen te
verhogen en te verlagen alsof zij aan een knop draaiden, gewoon door hen te vragen specifiek
(charismatisch) gedrag te vertonen.

Na uitgebreide studies concludeerde het MIT Behavioral Research Lab, dat Charisma de uitkomst van
onderhandelingen, verkoopgesprekken en businessplannen met 87% nauwkeurigheid kon
voorspellen door de lichaamstaal van de deelnemers te analyseren, zonder ook maar naar één woord
te luisteren.

WAAROM IS DIT EEN BELANGRIJKE
EIGENSCHAP?

01
Vertrouwen

02
Autoriteit

03
Volgzaamheid

04
Persoonlijkheid
magnetisme
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INNOVATIEVE AANPAK
Charismatische mensen inspireren actie bij anderen. Ze laten
anderen geloven in wat ze doen, zodat ze geïnspireerd raken
om hen te helpen hun doelen te bereiken. Tenslotte zorgen ze
ervoor dat iedereen om hen heen zich speciaal voelt en een
groter deel van de organisatie, in plaats van slechts een
werknemer of een nummer.
Als je charisma ontwikkelt en het naar de werkplek brengt, zal
je het team inspireren om te bloeien in de best mogelijke weg.

Een interactief werkboek dat na afronding
van de training van jou is. 
Met dit werkboek kan jij stapsgewijs gaan
werken aan je nieuwe skills! Het betreft
een 21-dagen plan waar jij jouw nieuw
geleerde technieken gaat toepassen in de
praktijk. 

EXTRA 'S

We leven in een tijd dat verandering
noodzakelijk is. Er komt steeds meer
concurrentie en de strijdlustige mentaliteit
in het bedrijfsleven is onvermijdelijk. Met
de technieken uit deze training neem jij de
leiding in een ruimte vol met mensen.

URGENT IE

De SMART methode is een universele
methode die je op professionele doelen
kunt toepassen. Het is echter wel
belangrijk dat het op de juiste manier
wordt gebruikt. Bij ons krijg je een
persoonlijk handboek om jouw
vooruitgang bij te houden!

S .M .A .R .T .

Heeft jouw bedrijf charismatisch
leiderschap? Deze krachtige
managementstijl kan een gamechanger
zijn voor jou, je team, en de hele
organisatie.
Het enige wat nodig is, zijn de juiste
vaardigheden en de wil om te slagen.

INNOVAT IEF

3000 uur aan kennis en informatie
gecomprimeerd naar een compacte 1-
daagse training met een zelfstandige
follow-up. Het concentratievermogen
van een mens zakt in, naarmate de uren
verstrijken. We worden steeds minder
efficiënt. Na zes uur is ons brein al
enigszins moe, zonder dat we het in de
gaten hebben.

KORT EN KRACHT IG

Aanwezigheid is het meest krachtige aspect
van charisma wanneer wij mensen in deze
geweldige vaardigheid coachen. 
Charisma is een toegepaste wetenschap
geworden. Wat deze cursus doet, is
wetenschappelijke, praktische en
onmiddellijk toepasbare hulpmiddelen, in
meetbare resultaten vertalen.

D IRECT RESULTAAT

Afhankelijk van de behoefte maken wij
vooraf afspraken over ons tarief voor
bijvoorbeeld een of meerdere
dagde(e)l(en). 
Op eigen locatie of een locatie van ons? 
Hoe groot is de groep? Kortom, samen
komen wij tot een compromis.

PR IJS  IN  OVERLEG
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CHARISMA
ONTWIKKELEN
Het Charisma kwadrant. Vier technieken die van iedereen een
“mensmagneet” maken.
Een formule die neurowetenschap, gedragswetenschap,
klinische hypnose en non-verbale communicatie combineert
tot een elite training.

NON-VERBALE COMMUNICATIE & ANALYSE
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Betrouwbaar overkomen of gestrest overkomen komt beide voort uit ons
limbische systeem.
 In deze cursus leggen wij jou uit hoe je doormiddel van lichaamstaal
betrouwbaarheid, kalmte, warmte en leiderschap kan uitstralen. Deze
technieken zijn worden ondersteund door de evolutionaire en sociale
psychologie.

RAPPORT
Rapport opbouwen is een belangrijke, misschien wel de belangrijkste
vaardigheid, die je helpt om snel op één lijn te zitten met de ander, op dezelfde
golflengte of frequentie zogezegd. Voordat je aan een interactie begint is goed
rapport van groot belang. Rapport is vooral een onbewust proces, maar wat al
we ons bewustzijn erin betrekken?

7-38-55 REGEL
In de communicatie zijn de woorden van een spreker slechts een fractie van zijn inspanningen. De
toonhoogte en de toon van zijn stem, de snelheid en het ritme van het gesproken woord, en de pauzes
tussen die woorden kunnen meer uitdrukken dan wat er met woorden alleen wordt overgebracht.
Verder brengen zijn gebaren, houding en uitdrukkingen gewoonlijk een verscheidenheid van subtiele
signalen over. Deze non-verbale elementen kunnen een luisteraar belangrijke aanwijzingen geven over
de gedachten en gevoelens van de spreker en zo de woorden van de spreker onderbouwen of
tegenspreken.

DE PAW-FORMULE
Onderzoekers splitsen charisma op in 3 essentiële onderdelen: power, aanwezigheid en warmte.
Deze elementen zijn zowel afhankelijk van ons bewuste gedrag als van factoren die we niet bewust
onder controle hebben. In deze training gaan we dieper in hoe deze verschillende signalen kunnen
worden beïnvloed. Om meer charismatisch te zijn, moeten we onszelf in mentale toestanden brengen
die lichaamstaal, woorden en gedragingen vormen die samenwerken om deze kernelementen van
charisma tot uiting te brengen.



NON-VERBALE
COMMUNICATIE
Non-verbale communicatie helpt ons om ons beter uit te
drukken. In een simpele interactie zenden wij meer dan 200
lichamelijke signalen naar buiten die ons helpen, of juist
“tegenspreken”, naar de ontvanger van je bericht. Deze
signalen zijn afkomstig uit een gedeelte in ons brein genaamd
het limbische systeem. Deze signalen liegen niet, en zenden
dus onbewust, continu signalen naar buiten die overeenkomen
met je gemoedstoestand. Er zijn enorm veel technieken die jou
hierbij helpen. Hieronder staan een aantal voorbeelden. 
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Onze handen bepalen tijdens een interactie of men ons ziet als betrouwbaar of
als niet te vertrouwen. 
Je hebt twee verschillende manieren van communiceren met je handen.
Communiceren met zichtbare handpalmen, en communiceren met verborgen
handpalmen. De evolutionaire en sociale psychologie legt ons uit hoe dit werkt.

DE LACH
Onderzoekers die de effecten van de menselijke lach bestuderen weten dat de zogenoemde
“Duchenne lach” een van de meest invloedrijke menselijke uitdrukkingen is. Een Duchenne-lach is
de lach die je ogen bereikt, waardoor de hoeken rimpelen met kraaienpootjes. Het is de glimlach
die de meesten van ons herkennen als de meest authentieke uitdrukking van geluk en
betrouwbaarheid.
Een Duchenne-lach wordt geproduceerd door de samenwerking van twee gezichtsspieren. De
zygomaticus spier tilt de mondhoeken op, terwijl de orbicularis oculi spier de wangen optilt,
waardoor de lachrimpels aan de buitenhoeken van de ogen ontstaan. 

WENKBRAUWEN
De wenkbrauwen.
Op specifiek te zijn, de wenkbrauwflits. Dit is het optrekken van de wenkbrauwen. En het is een
universeel teken van: “Ik herken jou!”. 
Probeer dit maar eens als je over straat loopt, trek naar iedereen je wenkbrauwen op, en je zal je
verbazen hoeveel mensen tegen je gaan praten omdat ze denken dat jullie elkaar kennen.

INTONATIE
Intonatie is één van de meest invloedrijke elementen van communicatie. Je stem verleent
betekenis (zowel bewust als onbewust) aan de boodschap die je doorgeeft. Denk hierbij aan het
stemgeluid, volume, snelheid, helderheid, projectie, enzovoorts.
Meerdere mensen kunnen dezelfde zin uitspreken. Intonatie is de beslissende factor voor de
psychologische informatie die samen met deze zin wordt doorgegeven. Het demonstreert dat er
zowel verbale als non-verbale betekenissen worden verleend aan onze woorden. Het non-verbale
is moeilijker onder controle te houden, waardoor het ook oprechter is.

HANDPALMEN

https://verkenjegeest.com/wat-politici-zeggen-met-hun-non-verbale-taal/


RAPPORT
De meest succesvolle vorm van rapport, is wederzijdse liefde. Nu is
het in sommige situaties niet mogelijk om wederzijdse liefde te
creëren. Maar wel rapport, wat enigszins in de buurt komt.
Rapport is het vermogen om gevoelens van een ander mens te
begrijpen en te delen. De kracht om een arm om een broer of een
zus heen te slaan. De daad van bewust kunnen zijn in het moment
en meeleven met een ander. In staat zijn om de wereld anders te
bekijken, door een ander paar ogen.
De kans om te proeven, te voelen, te weten, wat vreemden denken
en zien. Om in de schoenen van iemand anders te lopen.
Een mens zijn.
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VOLGEN EN LEIDEN (SPIEGELEN)
Het opbouwen van rapport, een verstandhouding of empathisch
inlevingsvermogen. Dit wordt gedaan om betere communicatie en
reactievermogen te bereiken. NLP leert ons om te 'spiegelen' of te matchen van
lichaamstaal, houding, ademhaling en stemtonaliteit. Rapport is een belangrijk
aspect van het tempo bepalen en afstemmen op de wereld van de ander. Zodra het
tempo is vastgesteld, kan je 'leiden' door zijn gedrag of perceptie te veranderen,
zodat de ander jou volgt. 

DE ECHO-TECHNIEK
Een krachtige methode die in bijna elke gesprek direct rapport oplevert. De echo-techniek houdt
in dat je de cliënt spiegelt met woorden. Gebruik dezelfde woorden in een andere zinsopbouw
en je zult merken dat iedereen geïnteresseerd is in wat je zegt. Vergeet niet dat dit met een
gezonde dosis van inschattingsvermogen gedaan dient te worden, ga niet overdrijven

HET MOOISTE GELUID TER WERELD
Waarschijnlijk weet je het antwoord op de volgende vraag al: Wat is het mooiste geluid ter
wereld? Het is je eigen naam! Het maakt niet uit waar je bent, als je je eigen naam hoort ben je
direct alert. Mensen houden ervan om bij hun naam genoemd te worden. Psychologisch gezien is
het horen van je naam een soort auditief geheugen dat wordt geactiveerd en opnieuw wordt
afgespeeld in je hersenen 



7-38-55 REGEL
In een onderhandeling waar veel op het spel staat, kunnen non-
verbale signalen zoals lichaamstaal en de toon van de stem meer
over de gevoelens van een persoon communiceren dan de woorden.
Albert Mehrabian's 7-38-55 regel is een formule die laat zien hoeveel
betekenis wordt gecommuniceerd via verbale en non-verbale
communicatiemethoden. Door de 7-38-55 regel in een
onderhandelingssituatie toe te passen, kan jij beter begrijpen wat je
onderhandelingspartners communiceren en je eigen boodschap
beter beheersen. 
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WAT IS DE 7-38-55 REGEL?
De 7-38-55 regel is een concept betreffende de communicatie van emoties. De
regel stelt dat 7 procent van de betekenis wordt overgebracht via woorden, 38
procent via de toon van de stem, en 55 procent via lichaamstaal. Het werd
ontwikkeld door psychologieprofessor Albert Mehrabian aan de Universiteit
van Californië, Los Angeles, die het concept uiteenzette in zijn boek Silent
Messages uit 1971 
Hoe gebruik je de 7-38-55 regel om effectief te onderhandelen

HOE GEBRUIK JE DE 7-38-55 REGEL OM EFFECTIEF TE ONDERHANDELEN
Het best mogelijke resultaat in een persoonlijke onderhandeling is over het algemeen een win-
winsituatie met wederzijds voordeel voor beide partijen. Als je tijdens een onderhandeling alleen
luistert naar de woorden die worden uitgesproken, zonder te zoeken naar aanwijzingen in non-
verbale kanalen, zul je waarschijnlijk verkeerd interpreteren wat de onderhandelingspartner
communiceert, en jouw kansen op het vinden van een gemeenschappelijke basis nemen af. Als
jij de 7-38-55-regel bestudeert, verbeteren je communicatievaardigheden aanzienlijk en ben je
beter in staat om de ruimte te lezen tijdens een zakelijke onderhandeling.

DE STAPPEN
Let op de lichaamstaal van uw gesprekspartner. Volgens de 7-38-55 regel, wordt 93 procent van
de betekenis non-verbaal overgebracht. De toon en lichaamstaal zijn veel belangrijker dan wat je
zegt. 
Let op inconsistenties tussen gesproken woorden en non-verbaal gedrag. Wanneer je aan de
onderhandelingstafel zit, let dan op hoe jouw gesprekspartners spreken en handelen. Komen de
woorden die ze zeggen overeen met de manier waarop ze zich gedragen? 
Let op de spreekpatronen van je gesprekspartner. We hebben allemaal één manier om de
waarheid te vertellen. Als je kunt vaststellen hoe jouw gesprekspartner kijkt en klinkt wanneer hij
eerlijk tegen jou is, kun je eventuele afwijkingen van dat patroon opsporen die op een leugen
kunnen wijzen
Leer verschillende stemtonen te gebruiken. Volgens de 7-38-55 regel is de toon van de stem goed
voor 38 procent van de betekenis in communicatie. 
Kalibreer je eigen non-verbale communicatie. Effectieve communicatie tijdens
onderhandelingen, conflicthantering of probleemoplossende sessies vereist het vermogen om te
kalibreren hoe jezelf communiceert. 

1.

2.

3.

4.

5.



AANWEZIGHEID, KRACHT &
WARMTE
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AANWEZIGHEID
Als je charismatisch wilt zijn, moet je aanwezig zijn bij andere mensen,
tijdens een interactie. 100% focus. Je afzijdig houden, aan andere dingen
denken, of een blik op je telefoon werpen is niet genoeg. Charismatische
mensen zijn 100% aanwezig. Ben jij dat? Zo ja, dan lig je waarschijnlijk ver
vooruit op alle anderen In een wereld vol afleidingen kun je jezelf
onderscheiden en jouw charisma een flinke boost geven door anderen
simpelweg je volledige aandacht te geven.
Dus, zet je technologie in de stille modus, haal het zelfs uit het zicht, en kijk
andere mensen in de ogen. Het zal een enorm verschil maken in hoe anderen
jou zien.

KRACHT
Charismatische personen zijn machtige mensen. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat zij
de leider van de vrije wereld zijn of CEO van een multinationaal bedrijf. In feite kun je individuen
vinden die macht uitstralen in de nederigste lagen van de bevolking. 

WARMTE
Tenslotte moeten de mensen om je heen het gevoel hebben dat je je aanwezigheid en macht in
hun voordeel zult gebruiken.
Warmte, simpel gezegd, is liefde en oprechtheid tegenover anderen. Warmte betekent dat je
wordt gezien als welwillend, altruïstisch, zorgzaam of bereid om onze wereld op een positieve
manier te beïnvloeden.
Om warmte uit te stralen, moet je medeleven tonen en goed kunnen luisteren. Veel mensen
denken dat charisma gaat over een geweldige prater zijn, maar je kunt je persoonlijke
magnetisme nog meer vergroten door een goede luisteraar te zijn.
Mensen zijn gewend om tegen gesproken te worden, maar het is veel zeldzamer om gehoord te
worden. Dus, laat je behoefte om interessant te zijn los, en wees in plaats daarvan geïnteresseerd.
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CONCLUSIE
Veiligheid en gemak spelen de hoofdrol in vele levens op de dag
van vandaag. Technologie ontwikkelt zich sneller dan ooit
tevoren. We leven nou eenmaal in een tijd dat verandering
noodzakelijk is. Met de technieken uit deze training kan jij de
leiding nemen binnen vrijwel elke interactie, ga ervoor en bewijs
dit aan jezelf.

Vind je enthousiasme, en blijf jezelf verbeteren. Stel doelen en ga
hierachter aan! Want de enige limiet die er bestaat is de limiet die
jij voor jezelf bepaalt. 
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