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Hoofdstuk 1: Voorgeschiedenis 
 

Non-verbale communicatie is een breed begrip. Feitelijk betreft het alles behalve de 
gesproken woorden. Dus zaken als stem, ademhaling, lichaamshouding, gebaren spelen allen 
een rol. Er is echter ook al heel lang bij geleerden aandacht voor de betekenis van het 
gezicht en de gezichtsuitdrukkingen. Dat gaat in elk geval terug tot Aristoteles in de Griekse 
oudheid. Sinds Darwin en vooral sinds de Tweede Wereldoorlog is er sprake van een sterke 
intensivering voor deze aandacht uit de wetenschappelijke hoek. Wat opvalt is dat het 
daarbij vooral gaat over de relatie tussen gezichtsuitdrukkingen en emoties. En de focus is op 
situationele waarnemingen. Maar er zijn uitzonderingen. 
 
1.1. Theodor Piderit 
 
In 1867 publiceerde de Duitse arts en onderzoeker Theodor Piderit zijn boek “Mimik und 
Physiognomik”, waarin hij zich zeer kritisch toont tegen de in zijn tijd heersende opvattingen 
over de betekenis van gezichten. Die opvattingen waren veelal gestoeld op statische fysieke 
kenmerken. Piderit betoogde dat als er al iets over de persoonlijkheid uit de fysiek van een 
person zou zijn af te lezen, dit wel zou moeten gaan om die talrijke subtiele en repeterende 
bewegingen in het gezicht. Hij merkte ook op dat deze bewegingen bij jonge mensen vaak 
lastig te volgen zijn, maar ook dat zij zich bij oudere mensen “zetten” in lijnen in het gezicht. 
Zijn boek bevat veel illustraties van gezichtsuitdrukkingen, maar ook van alleen delen van 
het gezicht. Voorzover bekend is Piderit de eerste die het belang van de repeterende 
microbewegingen in het gezicht heeft vastgesteld. Hoewel hij wel hier en daar wordt 
geciteerd is zijn visie tot het onderzoek van INSA met de Universiteit van Amsterdam niet 
opgevolgd met een hedendaags wetenschappelijk onderzoek. 
 
1.2. Barry Goodfield 
 
Een eeuw later herontdekte de Amerikaanse psycholoog en therapeut Barry Goodfield dit 
verschijnsel en stelde vast, dat mensen, vooral op momenten van enige spanning, steeds 
dezelfde microbewegingen in het gezicht laten zien. Hij noemde die bewegingen het 
‘Nonverbal Leak’ (NVL), omdat zij zich buiten de greep van het bewustzijn afspelen. Zijn 
theorie werd sterk gekleurd door zijn praktijk als therapeut. Volgens Goodfield maakt ieder 
mens in zijn vroegste ontwikkelingstijd (vanaf conceptie tot en met ca. twee jaar leeftijd) een 
Perceived Traumatic Event mee. Een gebeurtenis wordt als stressvol gepercipieerd en maakt 
als het ware een "imprint" op het systeem van het individu. Goodfield veronderstelt dat vaak 
gebeurtenissen vlak vóór, tijdens of na de geboorte zo'n effect hebben. Die imprint zou zich 
in microbewegingen in het gezicht, ook elders in het lichaam tonen en in de onbewuste 
strategie van het individu in de omgang met spanning. De NVL zou volgens Goodfield een 
vaste sequentie hebben in die zin dat eerst de impact van spanning wordt getoond, gevolgd 
door de primaire reactie daarop en tenslotte de verwerking van die primaire reactie. Hij 
onderscheidt maar liefst 10 of meer stappen in dit veronderstelde vaste patroon.  
Rond 2000 heeft hij een koppeling gemaakt tussen NVL en een persoonlijkheidstypologie. 
Daarin onderscheidt hij 12 gefixeerde (niet veranderbare, statische) persoonlijkheidstypen, 
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gegroepeerd in 3 clusters ( naar 3 varianten van door hem veronderstelde 
geboortetrauma’s: “pre-birth trauma”, “during-birth trauma”, “post-birth trauma”). 
Goodfield heeft nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de validiteit van zijn theorie 
en is ook vaak inconsistent gebleken in zijn opvattingen; in de wetenschappelijke literatuur 
wordt hij niet genoemd.  
Uit het wetenschappelijk onderzoek dat INSA met de Universiteit van Amsterdam heeft 
uitgevoerd blijkt dat de meeste elementen van de theorie van Goodfield aantoonbaar 
(geheel of deels) niet juist zijn (vaste volgorde NVL, interpretatie van veel microbewegingen, 
persoonlijkheidstypologie) of zeer speculatief (geboortetrauma’s en relatie met gezicht). Wel 
is hij een inspiratiebron geweest voor INSA om zich in deze materie te verdiepen. 
 
1.3. Herman Ilgen 
 
Als onderhandelaar en conflictbemiddelaar was Herman Ilgen altijd al geïnteresseerd in de 
drijfveren die aan gedrag in onderhandelingen en conflicten ten grondslag liggen. Een 
toevallige ontmoeting met Goodfield leidde bij hem tot een verdiepte belangstelling voor de 
betekenis van gezichten in interactie. Tijdens trainingen bij Goodfield in 2002 en 2003 zag hij 
echter ook diens gebrek aan consistentie en wetenschappelijke onderbouwing als 
hindernissen om deze materie naar een meer volwassen niveau te brengen.  
Ook bleek dat Goodfield hoofdzakelijk keek naar het individu in de therapie situatie en geen 
uitgewerkte opvattingen had over wat er tussen mensen in (dagelijkse) interactie gebeurt. 
Ilgen heeft derhalve na de trainingen bij Goodfield zoveel mogelijk de actuele 
wetenschappelijke literatuur geïntegreerd met wat hij bij Goodfield had leren zien, in 
combinatie met het voortdurend toetsen van het concept in zijn praktijk als onderhandelaar 
en conflictbemiddelaar.  
In 2005 resulteerde dit onder anderen tot het relateren van persoonlijkheidstyperingen aan 
de algemene begrippen van reflex- of ook wel overlevingsgedrag Fight - Flight - Freeze. De 
beschrijving van de strategietypen beperkte zich ook niet meer tot het stressgedrag (zoals bij 
Goodfield); ook algemene kwaliteiten en vooral behoeften werden genoemd, gebaseerd op 
de praktijk. 
Ook deed hij op beperkte schaal onderzoek naar non-verbale interactie door 
gesprekssituaties met meerdere camera’s op te nemen en de beelden in een split screen te 
laten plaatsen. Daaruit werd duidelijk dat de ideeën van Goodfield over de volgorde van 
microbewegingen in het NVL niet op feiten berusten. Ook werd in veelvuldige en snelle 
uitwisselingen van bewegingen (soms 1/20 seconde) zichtbaar dat de interactie met een 
andere persoon een zeer dominant gegeven is in wat mensen in hun gezicht laten zien. Een 
bevinding die overigens door de wetenschappelijke literatuur breed wordt ondersteund 
(Frijda, Russell, Fridlund). 
Vanaf 2011 heeft Ilgen een eerste wetenschappelijk onderzoeksproject samen met prof. 
Agneta Fischer van de Universiteit van Amsterdam opgezet en uitgevoerd. De resultaten zijn 
in januari 2021 gepubliceerd in het tijdschrift Cognition and Emotion 
(https://doi.org/10.1080/02699931.2021.1877118).   
 
De uitkomsten van dit onderzoek en het betrekken van resultaten van bestaand 
wetenschappelijk werk hebben er in 2020 toe geleid dat Herman Ilgen het INSA Concept en 
het Model van de relatie tussen microbewegingen in het gezicht en gedrag heeft 

https://doi.org/10.1080/02699931.2021.1877118
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doorontwikkeld naar een model met 4 basistyperingen (zie verder onder 1.5). Daarbij wordt 
gesproken over PNR typen, strategieën en gedragstendensen; niet meer over 
persoonlijkheidstyperingen omdat die laatste term te ruim en te weinig precies is gebleken. 
 
 
1.4. INSA 
 
Het Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse (INSA, 2011) is een stichting, die wil 
bijdragen aan een betere communicatie tussen mensen: (voor-)oordelen laten plaatsmaken 
voor begrip en respect. INSA doet continu wetenschappelijk onderzoek om de inzichten in 
intermenselijke communicatie te vergroten. Daarnaast koppelt uitkomsten van onderzoek 
en wetenschappelijke literatuur aan de praktijk door de ontwikkeling van de INSA Methode, 
een instrument dat iedereen kan leren gebruiken. INSA verzorgt daarin trainingen en 
verleent adviesdiensten. Op de website www.insa-foundation.org is meer informatie te 
vinden.  
 
 

 

Hoofdstuk 2: Overige wetenschappelijk literatuur 
 
Weliswaar is de focus van wetenschappelijk onderzoek naar microbewegingen in het gezicht 
tot nu toe geweest om situationele bewegingen te duiden, maar dat neemt niet weg dat in 
de literatuur een reeks waardevolle aanknopingspunten is te vinden voor de duiding van 
repeterende microbewegingen. Daarnaast behandelen we onderstaand wetenschappelijke 
literatuur waarin een verband wordt gelegd tussen non-verbale kenmerken in het algemeen 
en gedragingen. 
 
2.1 Paul Ekman 
 
Paul Ekman is een tijdgenoot van Goodfield en een grote naam in de wetenschap. Hij 
produceerde een codering voor alle separate spierbewegingen in het gezicht, het Facial 
Action Coding System; elke beweging kreeg een Action Unit nummer (AU1, AU2 etc.). Deze 
codering is in de wetenschappelijke literatuur gemeengoed geworden. Ekman is ook bekend 
geworden als een exponent van de emotie opvatting met betrekking tot gezichtsexpressies. 
Zijn onderzoeksmethoden en zijn opvatting dat gezichtsexpressies vooral emoties uitdrukken 
zijn inmiddels aan veel en goed onderbouwde kritiek onderhevig. Opmerkelijk genoeg 
signaleerde hij wel dat mensen sommige microbewegingen zeer veelvuldig maken. Hij vroeg 
zich af of dat iets te maken zou kunnen hebben met hun persoonlijkheid of met het visuele 
contact met anderen in de tijd dat iemand leert praten. Maar verder heeft hij er niets mee 
gedaan.  
 
 
 
 
 

http://www.insa-foundation.org/
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2.2 James Russell 
 
James Russell is één van de critici van Ekman. Samen met anderen legt hij de nadruk op de 
functie van gezichtsbewegingen voor de interactie tussen mensen. Hij geeft verder aan dat 
mensen zelden de complete emotie-sjablonen van Ekman laten zien en dat het maar de 
vraag is of een deel-sjabloon (micro-expressie bij Ekman) eenzelfde betekenis kan hebben. 
Bijvoorbeeld: volgens Ekman duidt de combinatie van wenkbrauwen omhoog, bovenste 
oogleden omhoog en een openvallende mond op verrassing. Die combinatie is misschien 
heel soms te zien. Maar Ekman veronderstelt dat het optrekken van de bovenste oogleden 
ook al die betekenis zou moeten hebben. Russell is het daarmee oneens. Zijn eigen 
onderzoek laat zien dat mensen andere gezichten niet interpreteren op specifieke emoties 
maar meer op een algemene tendens. Daarin zijn 2 aspecten belangrijk: de mate van 
activatie (hoog of laag) en de impact op de relatie (koud of warm). Gezichtsuitdrukkingen 
worden als het ware gekalibreerd op deze twee dimensies. Dat is hun functie in interacties. 
Russell spreekt daarom van een Bi-dimensionaal model: 
 

 
 
Dit model wordt in de literatuur nog steeds als valide gezien. 
 
 
2.3 Nico Frijda 
 
Nico Frijda duidt emoties en wat gezichten laten zien vooral vanuit het belang in de 
interactie. In die zin zit hij op een vergelijkbare lijn als Russell. Volgens Frijda tonen gezichten 
de gedragstendens (“states of action readiness”) van de persoon op dat moment in de 
interactie. Daarin kunnen emoties ook een rol spelen. Maar de relatie tussen 
microbewegingen in het gezicht en specifieke emoties is niet simpel; er bestaat volgens hem 
hoogstens een bepaalde affiniteit tussen die microbewegingen en specifieke emoties. Zo 
worden ze door de ander ook geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld: 
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Microbewegingen  State of Action Readiness (Ekman) 
Mondhoeken omhoog, 
wangen omhoog 

• Toenadering 

• Openheid 

(blijdschap)  

Wenkbrauwen omhoog, 
bovenste oogleden omhoog 

• Alert  

• Hoge 
actiebereidheid 

• Neiging tot 
onderbreken 

(verrassing) 

Fronsen, aanspannen 
onderste oogleden, 
spanning op de lippen 

• Neiging ertegen in te 
gaan 

• Gespannen 
ingehouden 

(woede) 

Lage spierspanning, deels 
geloken oogleden 

• Lage actiebereidheid -- 

 
De opvattingen van Frijda dateren al van rond 1980, maar staan nog steeds volledig overeind 
in de actuele literatuur.  
 
2.4 Alan Fridlund 
 
Alan Fridlund richt de aandacht vooral op de functionaliteit van gezichtsbewegingen in het 
kader van het voortbestaan van de soort. Hij legt interessante parallellen tussen mensen en 
andere soorten die in groepsverband moeten functioneren. Hij verwerpt de relatie met 
emoties, zoals Ekman die legde, als irrelevant. Net als Russell en Frijda ziet hij de functie 
vooral in interactie, als aanduiding van de gedragstendens in het kader van de concrete 
interactie.  
Zijn duiding van gezichtsbewegingen is mede georiënteerd op de fysieke functie, 
bijvoorbeeld: 
 
Microbewegingen Fysieke 

functie/interpretatie 
(Ekman) 

Aanspannen onderste 
oogleden 

Bescherming ogen, 
terugdeinzen 

(Woede, angst) 

Optrekken wenkbrauwen en 
optrekken bovenste 
oogleden 

Zintuigen openzetten, 
onderzoeken 

(Verrassing)  

 
2.5 Agneta Fischer 
 
Agneta Fischer is Nico Frijda opgevolgd bij de Universiteit van Amsterdam. Tevens is zij de 
partner en supervisor van INSA in de wetenschappelijke onderzoeken die INSA uitvoert. Haar 
opvattingen zijn ook in lijn met die van Frijda. Zij nuanceert zowel de opvattingen van Ekman 
als die van Fridlund. Zij laat zien dat de context (fysieke situatie, interactie met bekende of 
onbekende persoon) van belang is voor wat mensen laten zien. Gezichten zijn volgens haar 
dus niet de reflectie van basisemoties, maar meer de dragers van informatie over de 
psychologische positie van een persoon ten opzichte van één of meer anderen. Deze positie 
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moet niet worden gezien als enkelvoudig (1 emotie of 1 sociaal motief), maar als een 
samensmelting van emotie, actiebereidheid en ook communicatiemotieven; al deze 
elementen hebben invloed op het gezicht en zijn door de tijd heen ook dynamisch, niet 
statisch. Een één op één interpretatie van microbewegingen in het gezicht is dus op zijn 
minst risicovol. 

 
Hoofdstuk 3: De theorie van de INSA Methode 

 
Het onderstaande is deels gebaseerd op (de stand van zaken in) het onderzoek dat INSA met 
de Universiteit van Amsterdam continu uitvoert. Daarnaast wordt de bovenstaande 
wetenschappelijke literatuur als bron gebruikt. Tot slot bevatten de beschrijvingen van de 
typen ook elementen vanuit de jarenlange praktijk van INSA in onderhandelingen, 
conflictbemiddeling, profiling, persoonlijke coaching en advieswerk. 
 
3.1. Persoonlijk Non-verbaal Repertoire (PNR)  
 
Ieder individu vertoont een consistente reeks microbewegingen in het gezicht, die bij het 
individu veelvuldig voorkomen. Het wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat die 
consistentie in van elkaar verschillende situaties bestaat (zowel wanneer iemand alleen is in 
een ruimte als wanneer iemand in gesprek is met een andere persoon). Wij noemen dit het 
Persoonlijk Non-verbaal Repertoire (PNR). De elementen van het PNR zijn wat frequentie 
betreft significant hoger dan andere microbewegingen die een persoon laat zien. 
De consistentie strekt zich niet alleen over verschillende situaties uit, maar vermoedelijk ook 
over het gehele leven. Het gaat veelal om 2 of meer verschillende microbewegingen die in 
wisselende volgorde en ook wisselende intensiteit te zien zijn. De intensiteit van de 
onderscheiden onderdelen van het PNR varieert met veranderingen in de situatie waarin het 
individu zich bevindt. Dat betekent dat het PNR als “setje” consistent is, maar dat de situatie 
invloed heeft op welke microbewegingen binnen het “setje” het sterkste voorkomen. 
Bijvoorbeeld: een persoon laat veelvuldig het optrekken van de wenkbrauwen zien, naast 
aanspannen van de onderste oogleden. Dan kunnen we in de ene situatie zien dat de 
wenkbrauwen vaker worden opgetrokken dan dat de onderste oogleden aanspannen; en in 
een andere situatie gebeurt dat andersom: meer oogleden aanspannen dan optrekken 
wenkbrauwen. 
 
Mensen laten de elementen van hun PNR niet altijd (in dezelfde mate) in beide 
gezichtshelften zien. Soms wordt vooral één wenkbrauw opgetrokken, of wordt één 
onderste ooglid aangespannen. Het eerste INSA onderzoek geeft evenwel geen aanleiding 
hier een andere betekenis aan te verbinden dan wanneer beide gezichtshelften hetzelfde 
doen. 
 
Er zijn aanwijzingen dat het PNR van het individu al in een zeer vroege fase van het leven is 
gevormd, maar dit is nog niet specifiek onderzocht. Het PNR is waarschijnlijk het resultaat 
van een “leerproces” waarin diverse componenten een rol spelen. Sommige daarvan zijn 
bekend, andere zijn voor de hand liggend maar nog niet wetenschappelijk onderzocht.  Zo 
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kunnen we ervan uitgaan dat genetica een groot aandeel heeft in de basisprogrammatuur 
van het individu en daarmee ook in de vorming van het PNR.  
 
In de Appendix laten we zien dat een relatie met de neuropsychologie – hoewel nog niet 
onderzocht - aannemelijk is. De rol en functie van de amygdala wordt in dat verband 
genoemd. Voor zover bekend is de amygdala uitontwikkeld als het individu ongeveer 18 
maanden oud is. Dat zou er dus ook op kunnen wijzen dat het PNR rond die leeftijd zal zijn 
gevormd, maar zeker is dat allerminst. Onderzoek met visuele reacties van baby’s in de USA 
heeft laten zien dat baby’s non-verbale signalen van anderen (volwassenen) niet alleen op 
een contact moment imiteren, maar ook onthouden. Het non-verbale contact is blijkbaar 
ook een element in het leerproces. Tenslotte is ook wel plausibel dat persoonlijke ervaringen 
van de baby (of foetus) een zodanige impact hebben dat die mede een rol spelen in de 
vorming van het PNR, zoals Goodfield veronderstelt. Dit is evenwel ook nog niet met 
onderzoek onderbouwd. 
 
3.2. Intensiveren en de-intensiveren?  
 
Hoewel nog niet wetenschappelijk onderzocht is het aannemelijk dat sommige 
microbewegingen in het gezicht het non-verbale contact intensiveren en andere het contact 
de-intensiveren. In onze professionele praktijk lijkt dit het geval te zijn.  
 
Als voorbeelden van intensiveren kunnen worden gezien: 

- Optrekken wenkbrauwen en bovenste oogleden 
- Aanspannen onderste oogleden 
- Optrekken mondhoeken en wangen 

Als voorbeelden van de-intensiveren kunnen worden gezien: 
- Sluiten ogen (verbreken oogcontact) 
- Wegkijken (opzij of omlaag; verbreken oogcontact). 

 
Of de microbewegingen die een rol spelen in de INSA Methode in deze categorieën in te 
delen zijn moet nog verder worden onderzocht. 
 
De combinatie van microbewegingen in het PNR laten volgens ons – conform Frijda’s “states 
of action readiness” - een variërende mate van "intentie" zien om verandering te brengen in 
een situatie of interactie c.q. die voort te zetten. Met dien verstande dat Frijda situationele 
bewegingen heeft onderzocht en INSA kijkt naar wat mensen constant en situatie 
onafhankelijk laten zien.  
 
3.3. Het ”woordenboek”  
 
De reeks (en sets van) microbewegingen waarop wij onze analyses baseren zijn die 
bewegingen die in ons onderzoek in het onderzochte populatie voldoende hoge frequenties 
laten zien, namelijk de volgende: 
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Beweging Action Unit (FACS) 

Wenkbrauwen midden omhoog AU1 

Wenkbrauwen over de volle 
breedte omhoog 

AU1plus2 

Fronsen AU4 

Bovenste oogleden omhoog  AU5 

Wangen omhoog AU6 

Aanspannen onderste oogleden AU7 

Optrekken mondhoeken AU12 

Lippen op elkaar persen AU23 

Deels geloken oogleden AU41 

Knipperen  AU45 

Ogen deels sluiten bij knipperen Onbekend bij FACS “Deelknipper” 

Wit onder de iris AU63 
 
Voor zover wij dat kunnen zien in ons onderzoek maakt het bij de bovenstaande bewegingen 
niet uit of zij in beide gezichtshelften of slechts in één gezichtshelft plaatsvinden. Dus 1 
wenkbrauw omhoog betekent niet iets anders dan allebei omhoog.  
Tot slot zijn er ook voor een individu meer incidentele microbewegingen waarvan het van 
belang kan zijn ze te zien. Dat kunnen (voor dat individu) de bovenstaande microbewegingen 
zijn, maar ook de minder vaak voorkomende onderstaande microbewegingen. Die kunnen 
situationele informatie geven, b.v. over spanning of over een bepaalde emotie (zie verder 
hoofdstuk 5). 
 

Beweging Action Unit (FACS) 

Optrekken bovenlip  AU10 

Optrekken 1 mondhoek AU12 

Tong naar buiten AU19 

Mond los open AU25 

Slikken  AU80 
 
3.4. Frequentie en intensiteit 
 
In het onderzoek van INSA is gebleken dat de microbewegingen op verschillende manieren 
reageren op diverse omstandigheden. Wij hebben dat gemeten bij een versterking van de 
emotionele lading van de inhoud van de gestelde vragen (Emotionaliteit) en bij de wisseling 
van situatie van alleen in een kamer naar een gesprek met een interviewer 
(Socialiteit).impuls 
 
3.5. PNR typologie, strategieën en gedragstendensen, non-verbale impact, het INSA Model 
 
Vanuit de literatuur en het eigen onderzoek leggen wij een relatie tussen PNR en individuele 
gedragsstrategieën en feitelijke gedragstendensen. Anders gezegd: volgens INSA horen non-
verbaal repertoire en gedragsrepertoire bij elkaar; zij vormen één samenhangend systeem. 
Consistent frequente microbewegingen hangen samen met structurele gedragstendensen 
van een persoon. De gedragstendensen samen vormen de strategie. 
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Frijda heeft zich niet bezig gehouden met repeterende microbewegingen in het gezicht. 
Maar zijn bevindingen werpen daar wel licht op. Zoals Frijda zegt laat ons gezicht onze 
actiebereidheid in een (interactie) situatie zien. Dat houdt dus in dat veelvuldig getoonde 
gezichtsuitdrukkingen ook iemands standaard- of voorkeurs-actiebereidheid zullen tonen. 
Structurele gedragstendensen dus. 
Tenslotte heeft het INSA onderzoek laten zien dat er een PNR is. De uitkomsten van het INSA 
onderzoek (correlaties tussen microbewegingen in het gezicht en gedragsmetingen met 
behulp van vragenlijsten) zijn consistent met de opvattingen van Russell en Frijda.  
 
Vier basis PNRs en basisstrategieën  
Strategie heeft met name een interactieve en situationele betekenis. Dit is in lijn met de 
actuele opvattingen in de wetenschappelijke literatuur.  
Onder strategie verstaan wij het repertoire aan gedragstendensen dat een individu 
geneigd is structureel in te zetten in interactie met als doel voortzetting of wijziging 
daarvan. In feite zijn strategie en gedragstendens dus in onze terminologie in hoge mate 
parallel; de term strategie geeft daarbij vooral de bandbreedte aan. 
 
Uit de literatuur, het eigen onderzoek en de professionele praktijk heeft INSA per 
basisstrategie afgeleid: 

- welke gedragstendensen kunnen worden verwacht als de persoon comfortabel is in 
de situatie; 

- welke gedragstendensen kunnen worden verwacht als de persoon oncomfortabel is 
in de situatie; 

- wat de interactie behoeften zijn van de persoon: de aanknopingspunten voor het 
opbouwen van rapport. 

- Wat is de non-verbale impact van de persoon, zowel wanneer comfortabel als 
oncomfortabel? 

 
De terminologie die we gebruiken om de typen aan te duiden is vooral gebaseerd op de 
algemene gedragstendens; de reden daarvoor is dat het herkennen van de gedragstendens 
bij anderen helpt om een eventueel (voor-)oordeel te relativeren.  
 
Aanpassen: is gerelateerd aan wit onder de iris, deels geloken ogleden en ogen die niet 
geheel sluiten bij het knipperen; bijkomende indicatoren kan een mond zijn die open en los 
blijft (geen spierspanning). Deze noemen wij PNR type 1. 

 
 
Handelen: is gerelateerd aan het over de volle breedte optrekken van de wenkbrauwen en 
daarnaast het optrekken van de bovenste oogleden; deze noemen wij PNR type 2. 
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Analyseren: is gerelateerd aan het aanspannen van de onderste oogleden, met daarnaast 
vaak fronsen; ook het op elkaar persen van de lippen en soms het in het midden optrekken 
van de wenkbrauwen; deze noemen wij PNR type 3. 

 
 
 
Toenaderen: is gerelateerd aan het optrekken van de mondhoeken en het optrekken van de 
wangen; deze noemen wij PNR type 4.  

 
 
Het model van de INSA typologie komt sterk overeen met het Bi-dimensionale Model van 
Russell: 
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De kenmerken per type kunnen als volgt worden samengevat: 
 

 
 

    t  e    
  n    en

 o  ort be 

 edragstendens
  ee  ruimte aan de ander
  ereid te volgen en 

ondersteunen
 Rus g
  oegee ijk

 mpact
 Rus g
 Stabiel 
 Laat ruimte

 n o  ort be 

 edragstendens
  eremd, ingehouden
 Stressgevoelig (fysiek)
 Onderdanig 
 Naar binnen gekeerd

 mpact
  eruggetrokken
 Passief, niet betrokken
 Onduidelijk

 e oe e  n  nter   e 
 Ontspannen en rus ge sfeer
 Ruimte voor eigen tempo
 Aandacht voor gevoel

    t  e    

H nde en

 o  ort be 

 edragstendens
 Alert en ac ef
 Fle ibel bij tegenslag
 Rela veert probleem door er 
anders naar te kijken
 Resultaatgericht

 mpact
 Ac ef, betrokken
  nspirerend
 Stevig

 n o  ort be 

 edragstendens
 Onrus g
 Ongeduldig 
 Neiging grenzen over te gaan
 Niet compromisbereid

 mpact
 Dwingend, agressief
  hao sch, onvoorspelbaar
 Ongeduldig

 e oe e  n  nter   e
 Resultaatgerichte ac e
  empo
  egenwicht
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Combinaties van de basis PNRs en basisstrategieën 
In de praktijk zien wij dat er mensen zijn die in hun PNR slechts één van de vier 
basisstrategieën tonen, maar dat de meeste mensen een combinatie van twee, drie of alle 
vier de basis PNRs en basisstrategieën laten zien, en dus een palet aan mogelijke 
gedragstendensen. In de verschillende video opnamen in ons wetenschappelijk onderzoek is 
te zien dat deze mensen vaak per situatie wisselen in welk element van hun PNR en dus 
welke basisstrategie het meest dominant is. Zij “schakelen” als het ware.  
 

    t  e 3  

 n    eren

 o  ort be 

 edragstendens
 Analy sch sterk 
 Systema sch en gestructureerd
 Oplossingsgericht
  econcentreerd

 mpact
 Helder
  oorspelbaar 
 Solide (op inhoud)

 n o  ort be 

 edragstendens
 Afstand nemen uit contact
 Neiging tot (nega ef)oordelen
 Onderdrukt nega eve emo es 
niet, verbaal scherp
 Doordrukken eigen wil mening

 mpact
 Afstandelijk, emo eloos
 Nega ef kri sch
 Rigide

 e oe e  n  nter   e 
  oorspelbaarheid
 Logica
  nhoudelijke kwaliteit

    t  e    

 oen deren
 o  ort be 

 edragstendens
  ereid tot contact
   travert en open
 Oplossingsgericht, 

compromisbereid
 Rela veert probleem door er 

anders naar te kijken

 mpact
 Open
  riendelijk 
  emakkelijk contact

 n o  ort be 

 edragstendens
 Onduidelijk in contact
  espelen van anderen
 Ontwijken confronta e
 Onhelder over eigen belang

 mpact
 Ambivalent
  anipula ef 
 Ontwijkend

 e oe e  n  nter   e 
 Soepel contact
 Oplossings e 

compromisbereidheid
 Aandacht voor rela e
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Strategie is niet statisch, maar aan de andere kant ook niet willekeurig. Het Persoonlijk Non-
verbaal Repertoire weerspiegelt een repertoire aan gedragstendensen of een strategie, 
waarbinnen feitelijk gedrag al naar gelang de interactie-situatie (onbewust) wordt ingezet. 
Zowel non-verbaal als in termen van gedrag kan er binnen het repertoire worden 
“geschakeld” in relatie tot die situatie (en dus ook de interactiepartner). Het PNR toont dus 
een bandbreedte van het te verwachten feitelijk gedrag (of gedragstendensen). In beginsel 
onderscheiden wij voor de professionele praktijk 11 PNRs en 11 strategieën, allen zichtbaar 
gekoppeld aan het PNR. Er zijn dus mensen die vrijwel consistent opereren volgens één van 
de 4 basis PNRs en basisstrategieën; er zijn mensen die steeds schakelen tussen 2 of 3 basis 
PNRs en basisstrategieën en er zijn mensen die schakelen tussen alle 4 de basis PNRs en 
basisstrategieën. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn grote verschillen in de mate of frequentie waarin mensen schakelen.  

N.B. In de mate van verfijning van het model is een balans gezocht tussen wat voor de 

professional in de praktijk voldoende informatie geeft en wat praktisch bruikbaar is. 

Driekwart van dit model is gelijk aan het model dat INSA 9 jaar heeft gehanteerd en dat zijn 

praktische bruikbaarheid heeft bewezen. 

In het model maken wij daarom geen onderscheid tussen mensen die een PNR hebben van 

3 of van alle 4 de basisstrategieën. De reden daarvoor is vooral praktisch. Een onderscheid 

tussen een type dat 3 strategieën laat zien en een type dat alle 4 laat zien zou het model 

complexer maken. Terwijl dit in de praktijk geen wezenlijk voordeel oplevert. Immers in de 

situatie is altijd zichtbaar welke strategie dominant is en ook als dat verschuift naar een 

andere gedragstendens. In de benadering van de persoon dient altijd ingespeeld te worden 

op de dominante strategie. Als de PNR analyse correct is gemaakt kan men tegelijkertijd 

weten welke andere strategieën eventueel een rol zouden kunnen gaan spelen. Het maakt 

dan weinig uit of er nog 2 of 3 andere strategieën aan de orde kunnen zijn.  
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Deze situationele dynamiek moet altijd worden meegewogen in de analyse. Het schakelen 
tussen PNR elementen en basisstrategieën kan heel veelvuldig gebeuren in 1 situatie, maar 
het komt ook voor dat iemand in de situatie consistent “kiest” voor vooral 1 basisstrategie.  
 
Voorbeeld: iemand die in zijn repertoire tussen Handelen en Aanpassen schakelt kan in een 
gegeven situatie consequent meer Handelen dan Aanpassen laten zien. Of iemand in de 
gegeven interactie schakelt of consequent één van de basisstrategieën in zijn repertoire 
sterker hanteert is in de non-verbale communicatie zichtbaar.  
 
Waarnemingen in de praktijk laten zien dat mensen bij dat schakelen het accent laten zien 
welke interactiebehoefte in het geding is (c.q. waaraan onvoldoende wordt voldaan): 

- Type 1: rust en ruimte voor eigen tempo, aandacht voor gevoel 
- Type 2: resultaatgerichtheid, tempo en stevigheid 
- Type 3: voorspelbaarheid, logica en begrijpelijkheid  
- Type 4: aandacht voor relatie, soepel contact, compromisbereidheid 

Uiteraard wisselt de non-verbale impact met het wisselen van accent. Zie hierover ook onder 
3.5.  
 
Bij de combinaties hoort uiteraard ook dat het onbewuste gedrag een combinatie vertoont. 
Dat leidt op zich niet tot veel meer complexiteit, want in de situatie is zoals gezegd altijd 
zichtbaar welke basisstrategie op de voorgrond staat. 
 
Goed inspelen op de gesprekspartner of op de partijen in een conflict wordt beter mogelijk 
als men de analyse van PNR type en strategie heeft kunnen doen. De PNR typen geven een 
praktisch handvat voor kwaliteiten, valkuilen en vooral ook behoeften in een interactie.  
Het is echter te simpel om in de benadering slechts te werken vanuit de generieke 
typebeschrijving.  
De feitelijke dynamiek vraagt ook constant aandacht om tot trefzeker handelen te komen. 
 
 

Hoofdstuk 4: De Interactieve werking van het PNR, 
Non-verbale Impact  

 
 

Russell heeft met zijn Bi-dimensional Model laten zien dat de waarnemer de 

gezichtsbewegingen van een ander interpreteert langs twee dimensies: Arousal en Valence. 

Dat betekent dat de impact van gezichtsbewegingen ook vanuit die dimensies wordt 

bepaald. Hoe een individu die impact precies “definieert” in de gegeven interactie hangt 

conform het werk van o.a. Fischer mede af van de context, de eigen motieven, de aard van 

de relatie. Ook Patterson heeft laten zien (Parallel Process Model) hoe persoonlijke en 

context factoren parallel een rol spelen in het verloop van de interactie. In elk geval laat het 

individu in zijn gezicht zien waartoe die impact leidt; in de woorden van Frijda: tot welke 

state of action readiness die leidt. Ook in die state of action readiness spelen context 

factoren een rol.  
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Per saldo valt uit deze literatuur af te leiden dat – hoewel op microbewegingsniveau de 

acties en reacties zeer snel en subtiel kunnen zijn – de interactie impact eerder globaal is en 

ook wordt beïnvloed door de context en de motieven van interactie partners.  

4.1  INSA Methode en interactie 
 
INSA Methode en het INSA Model sluiten nauw aan bij de opvattingen van Russell, Frijda en 

Fischer. De INSA Methode is in essentie een methode om non-verbale interactie te duiden. 

De split screen onderzoeken van enkele jaren geleden wijzen in dezelfde richting. Enerzijds is 

er een snelle en intensieve uitwisseling van microbewegingen in het gezicht en anderzijds 

spelen context factoren een rol in het verloop van de interactie. Het lijkt dus niet zo te zijn 

dat de non-verbale uitwisseling een volledig autonoom proces is; evenmin is het zo dat de 

context alles bepalend is. Patterson laat dit zien in zijn zogenaamde parallelle model.  

INSA relateert bepaalde structurele combinaties van gezichtsbewegingen aan de 4 punten 

van het Bi-dimensionale Model van Russell en daarmee aan structurele gedragstendensen 

gekoppeld aan structurele PNRs. Per PNR zijn uit literatuur, onderzoek en praktijk 

gedragstendensen behorend bij comfort, gebrek aan comfort en interactie behoeften 

gedestilleerd.  

Tegen de achtergrond van de literatuur kan worden gesteld dat de 4 basis PNRs ook die 

informatie bevatten en uitzenden.  n Frijda’s woorden: de state of action readiness 

reflecteert wat iemand in de situatie wil gaan doen. En dat wordt door de interactie partner 

geregistreerd langs de twee dimensies van het Bi-dimensionale Model van Russell. Hoe de 

interactiepartner die impact precies registreert is tevens afhankelijk van zijn/haar 

interactiebehoeften en van de mate van spanning (en dus gevoel van comfort) in de situatie. 

Zo zal een type 2 de non-verbale impact van een type 1 vooral als passief en niet-betrokken 

ervaren, terwijl een type 3 vooral onduidelijkheid ervaart.  

4.2. Gecombineerde typen 
 
In de praktijk is met de toepassing van de INSA Methode ook bij gecombineerde PNR-typen 
veelal vast te stellen dat het PNR-element dat het meest prominent te zien is iets zegt over 
de (onbewuste) focus of behoefte van de persoon in de gegeven interactie (zie ook boven bij 
3.5). Dit is volgens INSA niet puur situationeel, maar ook gerelateerd aan het PNR en het 
daarbij behorende repertoire aan gedragstendensen, de strategie van de persoon. 
Dat betekent het volgende (uiteraard voor zover de desbetreffende elementen in het PNR 

aanwezig zijn): 

- als de persoon meer rust en meer aandacht voor gevoel zoekt in de interactie, c.q. de 

persoon hierop wordt geprikkeld door de afwezigheid daarvan in die interactie, ligt 

het voor de hand dat de elementen van PNR Type 1 sterker te zien zijn; comfort 

wordt gezocht in het terugtrekken uit de interactie, zich minder laten gelden, in 

combinatie van het zich voegen naar wat de ander wil.  

- als de persoon meer bewegingsruimte, stevigheid en actie zoekt, c.q. hierop wordt 

geprikkeld door beperkingen, vertraging of passiviteit bij de ander, ligt het voor de 
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hand dat hij meer de elementen van PNR Type 2 laat zien; comfort wordt gezocht in 

meer beweging en actie, het meer de grenzen opzoeken bij de ander. 

- als de persoon meer mentale grip, houvast of overzicht zoekt, c.q. in een onduidelijke 

situatie of bij een onheldere of ontwijkende gesprekspartner het gemis hieraan 

ervaart, ligt het voor de hand dat de persoon meer de elementen van PNR Type 3 laat 

zien; comfort wordt gezocht door (vooral verbaal) naar informatie te zoeken, c.q.  

mentale grip te creëren door het vormen van een oordeel. 

- als de persoon meer toenadering in de relatie zoekt, c.q. ervaart dat de ander afstand 

neemt/houdt, ligt het voor de hand dat de persoon meer de elementen van PNR 

Type 4 laat zien; comfort wordt gezocht in het nadrukkelijker zoeken van het contact 

door de ander als het ware te blijven uitnodigen. 

Daarnaast blijkt uit de professionele praktijk dat de 4 Basis PNR Typen als zodanig ook 

spanning over en weer kunnen oproepen. Dat is tegen het licht van het Bi-dimensionale 

Model van Russell ook niet onverwacht: het gaat om twee assen waarvan de uiteinden 

elkaars tegenpool zijn. Dus dat er spanning zal zijn tussen PNR Type 1 en 2, c.q. tussen PNR 

Type 3 en 4 is logisch. Echter ook tussen de PNR Typen die niet elkaars tegenpool zijn kan 

spanning ontstaan, omdat het bijbehorende gedrag niet aansluit bij de interactiebehoeften 

van het andere type in de interactie.  

Zo zien we dat het terugtrekkende gedrag van PNR Type 1 te weinig houvast biedt aan PNR 

Type 3, waardoor deze de neiging heeft met enige druk verbaal informatie te zoeken c.q. 

oordelen uit te spreken; hetgeen PNR Type 1 zich verder doet terugtrekken, omdat er 

onvoldoende rust wordt geboden en evenmin aandacht is voor gevoel.  

De intensieve en snelle uitwisseling van onbewuste signalen in het PNR onderstreept de 

constatering dat interactie zich goeddeels buiten de greep van het bewustzijn afspeelt. 

4.3  Bandbreedte van interactiegedrag; de Interactie Matrix 
 
Met de typeringen op basis van het PNR wordt in feite een bandbreedte aangegeven van 

wat er in interactiegedrag kan worden verwacht. Welk deel van de bandbreedte de 

boventoon voert is afhankelijk van de impact van de interactiepartner en van tal van 

situationele factoren. Per saldo gaat het vooral om de impact van dat alles op de behoeften 

van de persoon. De reactie op die impact is te zien in het accent in het PNR. Als bijvoorbeeld 

de interactie voor een type 2/3 onvoorspelbaar of onbegrijpelijk wordt zal de persoon meer 

accent op 3 laten zien; als echter de bewegingsruimte (ook mentaal) wordt beperkt zal het 

accent meer op 2 komen te liggen. Natuurlijk heeft dat dan weer gevolgen voor het accent in 

het PNR van de gesprekspartner. Soms blijft een accent in een interactie vrij constant, maar 

even goed kan het veelvuldig wisselen. Daarom moet de INSA opgeleide professional altijd 

alert blijven op dit “schakelen” om de goede aanpak en interventies te hanteren.  evens is 

een goed begrip van de interactie mechanismen tussen de 4 basistypen van belang om een 

snel inzicht te krijgen in hoe dit schakelen de interactie zal kunnen beïnvloeden. De 

onderstaande Interactie Matrix geeft een overzicht van die mechanismen, met name 

wanneer sprake is van enige spanning in de interactie. Die spanning is vrijwel altijd in zekere 
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tot sterke mate aanwezig, omdat individuen verschillende verwachtingen hebben, c.q. een 

verschillende perceptie hebben van de context en/of elkaar enzovoort. 

 

Interactie Matrix 
 

 PNR Type 1 PNR Type 2 PNR Type 3 PNR Type 4 

PNR Type 1 Weinig voortgang 
Oppervlakkige interactie 
(amper escalatie). Beiden 
haken af 

Snel stilvallen tegenover 
dominantie; emotie niet uiten en 
afhaken, onbeweeglijk worden; 
passiviteit prikkelt 2 tot meer 
uitoefening van druk en ongeduld. 
2 lijkt zijn zin te krijgen, maar geen 
commitment bij de 1. 

Vaagheid 1 irriteert de 
3;negatief oordeel en verbale 
scherpte doet 1 afhaken en 
onbeweeglijk worden. 
Onduidelijkheid prikkelt 3 tot 
meer verbale scherpte. 3 zet 
zijn zin door(zonder 
commitment van de 1). 

Oppervlakkige interactie; de 
ogenschijnlijke 
vriendelijkheid van de 4 laat de 
1 niet snel afhaken, maar leidt 
ook niet tot beweging. De 
passiviteit van de 1 prikkelt de 
4 omdat de toenadering niet 
wederkerig is. Stagnatie. 

PNR Type 2 Neemt initiatief en 
domineert snel bij 
afwachtende houding 1; 
Passiviteit 1 prikkelt tot 
meer uitoefening van 
druk en ongeduld; walst 
over de 1 heen. 

Competitie op initiatief en 
dominantie; escalatie wordt als 
natuurlijk ervaren, en is van 
beperkte duur; situatie bepaalt wie 
als eerste afremt. 

Beweeglijkheid en dominantie 
versus (negatief) kritische 
houding en starheid; 
2 wordt onrustig en 
onvoorspelbaar, 3 heeft sterker 
negatief oordeel en uit emotie 
verbaal; situatie bepaalt wie als 
eerste afremt. 

Voor de 2 lijkt de 4 meegaand, 
maar de 2 mist de stevigheid 
die hij ook zoekt. De 2 gaat 
meer doordrukken en de 4 gaat 
zonder overtuiging mee in wat 
de 2 wil. 

PNR Type 3 Vaagheid 1 irriteert de 3. 
Negatief oordeel & 
verbale scherpte doet 1 
afhaken. 
Onduidelijkheid prikkelt 3 
tot meer verbale 
scherpte. Situatie bepaalt 
of de 3 zijn zin kan 
doorzetten (zonder 
commitment van de 1) of 
dat de interactie 
stagneert. 

(Negatief) kritische houding tegen 
over initiatief en dominantie; 
2 wordt onrustig/onvoorspelbaar, 3 
heeft sterker negatief oordeel en 
uit emotie verbaal; situatie bepaalt 
wie als eerste afremt. 
 

Strijd op woorden, emotie geuit 
via negatieve oordelen; 
Langdurige escalatie totdat één 
van beiden zwijgt (met behoud 
van negatief oordeel). Situatie 
bepaalt wie als eerste stopt. 
 

De ogenschijnlijke 
vriendelijkheid van de 4 prikkelt 
de 3 als onlogisch en 
manipulatief. De 3 uit 
negatieve oordelen, maar de 4 
blijft ogenschijnlijk vriendelijk. 
Situatie bepaalt wie bakzeil 
haalt (met behoud van 
gevoelens bij de 3 of zonder 
overtuiging bij de 4). 

PNR Type 4 Oppervlakkige interactie; 
de ogenschijnlijke 
vriendelijkheid van de 4 
laat de 1 niet snel 
afhaken, maar leidt ook 
niet tot beweging. De 
passiviteit van de 1 
prikkelt de 4 omdat de 
toenadering niet 
wederkerig is. Stagnatie. 

Voor de 2 lijkt de 4 meegaand, 
maar de 2 mist de stevigheid die hij 
ook zoekt. De 2 gaat meer 
doordrukken en de 4 gaat zonder 
overtuiging mee in wat de 2 wil. 
 

De ogenschijnlijke 
vriendelijkheid van de 4 prikkelt 
de 3 als onlogisch en 
manipulatief. De 3 zal 
negatieve oordelen uiten, maar 
de 4 blijft ogenschijnlijk 
vriendelijk. Situatie bepaalt wie 
afhaakt of bakzeil haalt (met 
behoud van gevoelens bij de 3 
of zonder overtuiging bij de 4). 

Oppervlakkige interactie met 
ogenschijnlijke vriendelijkheid 
aan beide kanten. Acceptatie 
van zwak compromis of 
schijnoplossing als resultaat. 

 

Prikkelen kan evenwel ook een positieve connotatie hebben. Als personen dezelfde PNR 

elementen laten zien leidt dat niet zelden tot een gevoel van rapport. Zij spiegelen als het 

ware dezelfde gedragstendens. Uit de literatuur over “mimicry” (b.v. Hess, Fischer) is ook 

wel bekend dat dit effect kan optreden, maar ook hierbij blijkt uit onderzoek dat de context 

meespeelt (b.v. intenties, de mate waarin personen elkaar kennen); dezelfde PNR Typen 

kunnen dus soms rapport ervaren, maar evengoed ook botsen, afhankelijk van de situatie.  
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4.4  Context en interactie; de Interactiekaarten 
 

Naast de impact van het non-verbale gedrag van de interactie partner speelt de context in 
bredere zin een grote rol. Context is een breed begrip. Wetenschappelijk onderzoek (o.a. 
Burgoon) heeft laten zien dat voor het kunnen voorspellen van een interactie context 
informatie essentieel is. Het gaat dan om zaken als: 
 

- de mate waarin en de manier waarop de interactiepartners elkaar kennen 
- de mate van spanning voor elk van beiden (b.v. machtsverhouding, tijdsdruk, 

afbreukrisico) 
- de (al of niet bewuste) motieven en doelen bij elk van beiden 
- de verwachtingen van de situatie bij beiden 
- de actuele stemming, mede veroorzaakt door wat er aan de interactie is 

voorafgegaan 
- jouw gezicht en non-verbale impact 
 

Informatie over de context, in combinatie met inzicht in de PNR Typen en hun 
gevoeligheden/neigingen en interactie mechanismen zijn nodig om een zo goed mogelijk 
scenario van de interactie op te stellen. Een scenario waarmee de consultant, mediator, 
onderhandelaar, teamcoach maatwerk kan leveren. Hoe minder bekend is over de context, 
hoe meer de professional afhankelijk is van continu scherp waarnemen wat er op het niveau 
van het PNR zichtbaar is. Daarin moet hij/zij dan de aanknopingspunten vinden om meer 
informatie te vergaren.  

 
De Interactiekaarten zijn daarbij een hulpmiddel omdat zij wat preciezer dan de Interactie 
Matrix aangeven hoe de interactie mechanismen functioneren.  
Vooral echter geven zij een beeld van een mogelijke aanpak door de professional. Anders 
dan in het verleden is de set Interactiekaarten nu beperkt tot de interacties tussen de 4 
basistyperingen. De reden daarvoor is in feite hierboven al gegeven: de professional moet 
steeds alert zijn op het accent dat een persoon in het PNR toont; en dat is altijd één van die 
4 basistyperingen.  
 
De Interactiekaarten bestaan telkens uit 4 kwadranten. Naast elke set van 4 staat rechts in 
de marge het type dat in de gegeven context relatief comfortabeler zal zijn; informatie 
daarover is essentieel voor de praktische aanpak. Als die informatie ontbreekt of onduidelijk 
is moet de professional voor de aanpak de Interactiekaarten van beide interactiepartners 
betrekken bij de (voorbereiding van de) te hanteren werkwijze.  
 
Linksboven (kwadrant PNR) wordt getoond hoe de non-verbale impact over en weer (vooral 
onder enige spanning) functioneert. Bijvoorbeeld tussen een type 1 en een type 2: 
 
 
 
 
 
 

PNR  

Deels geloken oogleden en wit onder de iris roepen bij de 2 

het beeld op van weinig activatie en beweging, terwijl 

optrekken wenkbrauwen en bovenste oogleden het beeld 

oproepen van hoge activatie en veel beweging bij de 1. 

Beide PNRs worden intensiever. 
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Linksonder (kwadrant Spanningsgedrag) laat zien hoe de mechanismen uitwerken in 
escalerend gedrag. Bijvoorbeeld tussen een type  2 en een type 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsboven (kwadrant Comfortgedrag) laat zien welk gedrag zichtbaar kan worden bij 
degene die relatief comfortabel is; of anders gezegd: het gedrag waarop de professional bij 
betrokkene een appel kan doen om dit te laten zien in de interactie met de ander(en). 
Bijvoorbeeld wederom tussen een type 1 en een type 2 (1 comfortabel): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenslotte laat het kwadrant rechtsonder (Regietips) zien wat de professional kan doen om 
het gesprek in goede banen te leiden (los van verschillen in comfort tussen de personen). 
Deze tips zijn gebaseerd op onze langjarige ervaring in het managen van (spanningsvolle) 
interacties. Bijvoorbeeld wederom in een interactie tussen een type 2 en een type 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comfortgedrag 1 

Schept een rustige sfeer, luistert goed en toont zich 

empathisch, maar toont ook focus op te bereiken 

resultaten. Zo reduceert de 1 ongeduld en onrust bij de 2. 

Wordt gezien als ondersteunend, waardoor de 2 zich 

uitgenodigd voelt om het initiatief te nemen zonder druk 

uit te oefenen. 

Spanningsgedrag  

2 escaleert tegenover de neutrale activatie van de 4. Meer 

glimlachen door de 4 verandert dat niet. Dit irriteert de zowel 

2 (gebrek aan weerwerk) als de 4 (gebrek aan contact), maar 

de 4 blijft glimlachen totdat de 2 uiteindelijk zijn zin 

doordrukt.   

Regietips 

Spreek een heldere procedure af en houd daar strikt de 

hand aan. Schep een rationele sfeer. Stimuleer open vragen 

en vat regelmatig samen, refererend aan logica (3) en 

resultaten (2). Vraag door op de logica achter negatieve 

oordelen bij de 3. check acceptatie bij de 2 en akkoord bij 

de 3 bij elke stap.  
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Hoofdstuk 5: Analysemethode  
 
De basis van het verzamelen van de fysieke informatie bepaalt de kwaliteit van de stappen 
daarna. Het bijhouden van de frequentie van de diverse microbewegingen is essentieel voor 
een precieze analyse! De volgorde van de onderstaande stappen is dwingend. 
 

Stap 1. Eerst fysieke feiten verzamelen 
1. Benoem de eerste indruk. Leg die vervolgens terzijde. 
2. Probeer zo feitelijk mogelijk te observeren en verzamel fysieke informatie met 

behulp van het “woordenboek” (het overzicht van de gezichtsbewegingen) en houd 
de frequentie en tijdsduur van elke microbeweging (per seconde scoren) gedurende 
tenminste 5 minuten bij (“turven”; tijdsduur wordt gescoord door te turven per 
seconde dat een element zichtbaar is). 

3. Bepaal welke elementen frequent genoeg zijn voor de geobserveerde persoon om op 
te nemen in het Persoonlijk Non-verbaal Repertoire 
 

Stap 2. Daarna maak je de stap naar de Typering   
 
Hiervoor geldt de volgende informatie: 
 

• Basis PNR typen 
a) Voor een PNR type 1 is vooral frequent wit onder de iris en deels geloken 

oogleden bepalend; als tenminste één van deze beiden aanwezig is, is 1 sterk 
in het PNR. Ogen deels sluiten bij knipperen (Deelknippers) betekent slechts 
dat type 1 secundair in het PNR zit bij een persoon. 

b) Voor een PNR type 2 is frequent wenkbrauwen omhoog (volle breedte) en 
bovenste oogleden omhoog bepalend; als deze beiden frequent aanwezig zijn 
is type 2 sterk in het PNR. Als alleen de wenkbrauwen frequent omhoog gaan 
is type 2 slechts secundair aanwezig in het PNR. 

c) Voor een PNR type 3 is frequent aanspannen onderste oogleden bepalend; 
fronsen zit er soms wel, soms niet bij, maar is niet doorslaggevend voor 
typering 3. Datzelfde geldt voor optrekken wenkbrauwen in het midden. 

d) Voor een PNR type 4 is het frequent optrekken van de mondhoeken en de 
wangen bepalend; als alleen de mondhoeken frequent worden opgetrokken is 
type 4 slechts secundair aanwezig in het PNR.  

 

• Gecombineerde PNR typen: 
NB: Het is niet altijd mogelijk of correct om een situationeel accent (bv 2/3 
met accent op 3) aan te geven, want mensen schakelen soms veelvuldig; dan 
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benoem je alleen het type (b.v. 2/3) met de aantekening dat betrokkene vaak 
schakelt. 
PNR type 1/2:  
- Als de bovenste oogleden frequent met de wenkbrauwen omhoog gaan: 

accent op 2;  
- Als de bovenste oogleden niet frequent meegaan en deels geloken blijven: 

accent op 1. 
PNR type 2/3:  
- Als de bovenste oogleden frequent met de wenkbrauwen omhoog gaan 

en de frequentie van het aanspannen van de onderste oogleden niet 
aanzienlijk hoger is dan het optrekken van de wenkbrauwen: accent op 2;  

- Als de onderste oogleden aanzienlijk frequenter aanspannen dan de 
wenkbrauwen omhoog gaan en/of de bovenste oogleden niet frequent 
mee gaan: accent op 3. 

                           PNR type 1/3:  
- Als de onderste oogleden frequent zichtbaar aanspannen: accent op 3;  
- Als wit onder de iris en/of deels geloken oogleden het meest zichtbaar zijn 

accent op 1 (aanspannen onderste oogleden soms vrijwel niet te zien). 
PNR type 2/4:  
- Als de bovenste oogleden frequent met de wenkbrauwen omhoog gaan 

en de wangen gaan niet frequent omhoog met de mondhoeken: accent op 
2;  

- Als de bovenste oogleden niet frequent mee omhoog gaan met de 
wenkbrauwen en de wangen komen frequent omhoog met de 
mondhoeken: accent op 4. 

PNR type 3/4:  
- Als de wangen frequent omhoog gaan met de mondhoeken en de 

onderste oogleden niet constant gespannen zijn of duidelijk minder vaak 
aanspannen dan de mondhoeken omhoog gaan: accent op 4; ;  

- Als de onderste oogleden constant op spanning staan of duidelijk vaker 
aanspannen dan de mondhoeken omhoog gaan en tevens de wangen niet 
frequent omhoog gaan met de mondhoeken: accent op 3. 

PNR type 1/4:  
- Als de wangen frequent omhoog gaan met de mondhoeken: accent op 4;  
- Als de wangen gaan niet frequent omhoog met de mondhoeken: accent 

op 1. 
PNR type 5: Voor de bepaling van het accent geldt wat hierboven staat: 
sterkte en frequentie van wenkbrauwen omhoog/bovenste oogleden 
omhoog, aanspannen onderste oogleden, mondhoeken omhoog/wangen 
omhoog, wit onder iris/deels geloken oogleden. 

 

Interactie situatie analyseren: Stap 3 
 
Context informatie verzamelen 
Om een interactie situatie (b.v. in een team, een onderhandeling of een conflict) te 
analyseren, voor te bereiden en uit te voeren komt daar nog bij (naast de individuele 
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analyses) dat je context informatie verzamelt. Bijvoorbeeld over machtsverhoudingen, 
onderlinge afhankelijkheid, geschiedenis van het onderlinge contact, doelstellingen en 
motieven van de betrokken personen). 
Context en PNR combineren 
Die context informatie relateer je vervolgens aan de PNRs van de betrokken personen. Waar 
zal welke persoon door worden geprikkeld en op welke manier? Daarbij gebruik je de 
Interactie Matrix (bijlage 1) en de Interactiekaarten (bijlage 2). 
 
S en r o’  en ge  rek voer ng voorbere den 
Bedenk welke ontwikkelingen je in de interactie tussen de betrokken personen kunt 
verwachten. Bedenk ook wat jouw eigen non-verbale impact zal zijn op elk van de personen. 
Bepaal – afhankelijk van jouw rol – een aanpak voor de interactie situatie. 
De Checklist (bijlage 3) geeft een schematisch overzicht van voorbereiding en uitvoering.  
 
 

Hoofdstuk 6: Incidentele waarnemingen of incidentele 
microbewegingen 

 
Zoals boven beschreven levert de INSA methode twee resultaten op:  

 
1. vaststelling van het PNR en daarmee het PNR type en de gedragstendens 
2. vaststellen van situationele veranderingen in het PNR (b.v. bewegingen 

worden frequenter, langduriger, intensiever) of situationeel voorkomende 
microbewegingen (zie ook hoofdstuk 3.3) 

 
 
6.1.  Incidentele microbewegingen en interpretaties 
 
Welke betekenis kunnen wij toekennen aan die incidentele AUs?  
 
De INSA Methode is vooral verwant aan het werk van Frijda (states of action readiness), 
Russell (arousal-valence dimensies), Fischer (meerdere elementen spelen een dynamische 
rol) en Fridlund (basale functie in interactie) en veel minder aan dat van Ekman (1 op 1 
relatie gezicht-emoties). Dat geldt ook voor de hier besproken incidentele AUs c.q. 
incidentele waarnemingen.  
 
Daarbij sluiten wij niet uit dat een incidenteel zichtbare AU een emotie weerspiegelt. Het is 
echter slechts één van de mogelijke interpretaties.  
 
Zoals eerder aangegeven staat Ekman onder steeds meer en valide kritiek, zowel wat betreft 
zijn veronderstelling van de 1-op-1 relatie tussen gezichtsuitdrukkingen en emoties als wat 
betreft zijn onderzoeksmethode, waarin onvoldoende rekening is gehouden met de context 
waarin een gezichtsuitdrukking plaatsvindt. Tenslotte is een probleem van het werk van 
Ekman dat hij AUs zoals deels geloken oogleden, wit onder iris, deelknipper niet bespreekt; 
ook die elementen kunnen incidenteel voorkomen en relevant zijn. 
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6.2. Voorbeelden 
Hieronder enkele voorbeelden van incidentele AUs en mogelijke interpretaties, zoals die in 
de literatuur zijn te vinden: 
 

Incidentele AU Mogelijke interpretaties 

Persoon kijkt naar een document op tafel 
en fronst 

➢ moeite met lezen 
➢ boos over inhoud 
➢ denkt na over reactie 
➢ komt zo in actie 

Persoon trekt wenkbrauwen op 
➢ benadrukt wat hij zegt 
➢ boos op gesprekspartner 
➢ exploreert  
➢ opgewonden 
➢ verbaasd 

Persoon perst lippen op elkaar ➢ onderdrukt emotie 
➢ wil iets niet zeggen 
➢ kan iets niet zeggen 
➢ is vastberaden 
➢ spant zich in 
➢ heeft een binnenpretje 

Persoon trekt bovenlip omhoog ➢ onderdeel van spraakbewegingen 
➢ heeft afkeer 
➢ boos op gesprekspartner 
➢ opgewonden 

Persoon toont na enige tijd incidenteel 
deels geloken oogleden en wit onder de iris 

➢ haakt af 
➢ is moe 
➢ is verveeld 
➢ weinig neiging iets te gaan doen 
➢ krijgt te veel informatie of prikkels 

binnen 

Persoon trekt 1 mondhoek op ➢ (halve) Glimlach 
➢ Minachtend 
➢ Zelfvoldaan 
➢ Nerveus, gespannen 
➢ Ontevreden over zichzelf 

 
In onze praktijk blijkt ook wel dat de relatie tussen gezicht en een specifieke emotie tamelijk 
losjes is. Als wij iemand die naar zijn eigen beeld op de monitor kijkt vragen welke emotie hij 
bij zichzelf ziet krijgen wij ook regelmatig een antwoord dat wij niet kunnen matchen met de 
“ kman” emotie  duiding.  
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Conclusie is dat wij voorzichtig moeten zijn met de interpretatie van incidentele AUs. Het 
kan om een emotie gaan, maar dat hoeft niet: er zijn altijd meerdere duidingen mogelijk. 
Voor de duiding is in elk geval de situationele context belangrijk, maar dan zijn vaak nog 
steeds diverse interpretaties mogelijk. Scenario-denken, checkvragen stellen en anderszins 
informatie verzamelen is derhalve belangrijk om niet te snel in één interpretatie vast te 
kome te zitten. 
 
6.3.  Conclusies voor de professionele praktijk 
 
Van belang is nu wat we hier in de professionele praktijk mee doen. 
 
1) Wij werken in de beroepspraktijk met beide elementen, zowel PNR als incidentele 

waarnemingen 
 

2) Bij veel situaties (coaching, verhoor, onderhandeling, mediation) is het opportuun om bij 
een incidentele AU onmiddellijk een interventie te doen of om een vraag te stellen ter 
wille van het proces.  
 

3) Daarbij gaat het vooral om de signalerende impact van de interventie/vraag, om in het 
belang van het proces bij de spanningsbron te komen. Bijvoorbeeld in verhoor 
(begeleiding) kan het helpen om informatie over het non-verbale gedrag te checken. 
Hiermee stellen we vragen die alle opties of scenario’s langs gaan zodat uiteindelijk de 
reden of achtergrond van de non-verbale signalen duidelijk wordt. 

 
4) In de situatie benoemen we direct wat we zien met vaak een tentatieve (=toetsende) 

interpretatie; deze interpretatie is dus niet een waarde op zich, maar een instrument in 
het proces. Zo kunnen we soms een emotie benoemen of een vraag stellen die verwijst 
naar een emotie om een effect te bewerkstelligen. Het maakt dan weinig uit of het echt 
gaat om een (gevoelde) emotie of simpelweg een teken van een “state of action 
readiness”. Het resultaat (de reactie van de persoon) bepaalt de effectiviteit ervan.  

 
Dit instrumentele en tentatieve gebruik is van een geheel andere orde dan de reguliere 
analytische INSA methode. Het instrumentele gebruik is meestal niet (wetenschappelijk) te 
onderbouwen maar dat hoeft dan ook niet.  

 
 

Hoofdstuk 7: Focus en metaniveau 
 

Voor het in de professionele praktijk succesvol inzetten van het INSA concept is het hebben 
en vasthouden van metaniveau essentieel: niet "ingezogen" worden in de situatie en 
interactie, maar vanuit "helicopterview" handelen en blijven handelen. Het gaat primair om 
het vermogen om het eigen (voor-)oordeel los te laten en door echt te kijken tot nieuw 
begrip en tot respect van de ander te komen. De INSA methode is meer een zaak van 
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basishouding “mindset” dan van vaardigheden: echt waarnemen lukt alleen vanuit (de 
intentie van) respect voor de ander.  
Iedereen ondergaat immers de invloed van elke interactie op hem/haarzelf, iedereen wordt 
geprikkeld tot reflexmatige reacties. Daarmee ontstaat het risico dat men niet vanuit 
overzicht en ratio handelt en intervenieert, maar (te veel) vanuit het eigen automatische 
gedragsrepertoire. Gebaseerd op gekleurde waarneming. 
Dit risico kan in belangrijke mate worden tegengegaan door inzicht in het eigen PNR type en 
de gedragstendensen en gevoeligheden die daarbij horen, plus mentale voorbereiding op de 
interactie.  
 
Een effectieve mentale voorbereiding kent twee stappen:  
 
- 1. Aandacht besteden aan het gevoel dat de aanstaande interactie oproept (b.v. vanuit 
eerdere ervaringen) door dit gevoel zo precies mogelijk te benoemen; daarbij zal de 
professional zijn/haar eigen typische reflex ook kunnen herkennen.  
- 2. Focus op het in essentie gewenste resultaat van de interactie (waar wil ik straks tevreden 
op kunnen terugkijken?).  
Per saldo neemt men dus eerst de impact van de aanstaande situatie in het vizier om er 

vervolgens als het ware overheen te kijken. Beide stappen zijn belangrijk; het goed kijken 

naar de eigen gevoelsmatige en reflexmatige reactie maakt de professionals meer bewust en 

alert van die reactie; focus op het eindresultaat helpt om de eigen reflexen door een ander 

(gewenst) perspectief te relativeren. 

Een interessante metafoor voor het bovenstaande is te vinden in de Japanse krijgskunst 
Aikido.  
In 1925 ontwikkelde de Japanse meester in krijgskunsten, Morihei Uyeshiba, een geheel 
nieuwe krijgskunst, die elementen van reeds bestaande vormen combineerde met ethische 
principes van onder meer Zen. Deze nieuwe krijgskunst was volledig op verdediging gericht 
en kende geen aanval. Zijn doel was om vanuit de disharmonie van vechten naar harmonie 
te bewegen. De verdediging moet alleen gericht zijn op zelfbehoud en niet meer dan dat. 
Het hoogste niveau was in zijn optiek het zodanig opvangen van een aanval, dat de aanvaller 
geen pijn lijdt en een zachte landing maakt. Respect voor de ander, ook al valt hij aan staat 
centraal.  
Bijzonder is ook de nadruk op de mentale aspecten in deze krijgskunst. Zo geeft Uyeshiba 
aan dat een sterke en open mentale houding beslissend is voor het succesvol toepassen van 
de technieken. Onderdeel daarvan is dat een aanval niet als bedreiging wordt gezien maar 
feitelijk neutraal wordt geaccepteerd als iets dat kan gebeuren. Een aanval is uiteindelijk 
slechts een vorm van contact.  
Daarmee wordt de Aikido beoefenaar niet het voorwerp van de aanval door in een reflex te 
schieten, maar blijft hij onderwerp van zijn eigen gedrag door rationeel te blijven en een 
reactie te geven, die alleen het ongewenste element van het contact neutraliseert.  
De kern is dat als men zich “bedreigd” voelt door een "aanval" (bijvoorbeeld een moeilijke 
interactie situatie, die op enigerlei wijze spanning oproept) hij/zij het vooral zichzelf lastig 
gaat maken; het waarnemingsvermogen en de gedragskeuze worden beperkt door de 
spanning die de "aanval" genereert. De kans is dan groot dat men dan vanuit een reflex 
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verkeerd en/of te sterk reageert. (Literatuur over Aikido o.a.: "Aikido en haar dynamische 
werking" A. Westbrook & O. Ratti, Haarlem 1999 ISBN 90-6963-437-6).  
Naast de goede mindset is vooral een gedisciplineerde werkwijze essentieel om tot een 
goede analyse te komen. 
De vaardigheid in het toepassen van het INSA concept groeit door oefening. Oefening in 
technische zin (analyseren - schakelen in aanpak) maar vooral ook in mentale focus. In die 
zin is het een vaardigheid die samengaat met persoonlijke groei. Hoe meer men in staat is 
zijn/haar metaniveau te bewaren, hoe meer hij/zij in staat is om informatie goed te doorzien 
en vanuit begrip en respect te handelen, vooral in situaties die voor hem/haarzelf enige 
spanning oproepen.  
 

Herman Ilgen, Rotterdam, 1 juli 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


