
Internationale vrouwendag
Invloed met impact 

Overtuigen met feminiene kracht 



Liesbeth Tettero
Trainer en coach in het openbaar bestuur
Achtergrond: communicatie, taal, politiek



Wat gaan we doen?

3 overtuigingstrategieën: lessen van Aristoteles 
Wat zijn feminiene krachten? 
Leer van rolmodellen! 



Welke vrouw vind jij overtuigend?
Waarom?
Zet in de chat!



Lessen van Aristoteles 

3 overtuigingsstrategieën:

- Ethos
- Logos
- Pathos 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles


Lessen van Aristoteles 

• Ethos: beoordeling van de zender
• Vindt men je deskundig
• Betrouwbaar
• Heb je de gunfactor?  

• Pathos: belang voor de ontvanger  
• Wat heb ik eraan? 
• Inspelen op de emotie en gevoelens van 

het publiek.
• Beroep op angsten, behoeften en waarden 

• Logos: beoordeling van de boodschap 
• Overtuigingskracht via argumentatie
• Heldere opbouw betoog 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles


Lessen van Aristoteles 

Ethos: beoordeling van de zender

• Vindt men je deskundig
• Betrouwbaar
• Heb je de gunfactor? 

Dit is anders voor vrouwen dan voor 
mannen! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles


To convince 
Convince comes from a Latin word meaning "conquer, overcome." If you 
convince someone to believe something, you conquer their beliefs.

To persuade 
Persuade comes from a Latin word that means "advise, make appealing." 



Feminiene kracht
•zorgzaam
•vriendelijk
•sociaal 
•bescheiden  
•verzorgd 
•kwetsbaar  
•begrijpend 

Masculiene kracht
•daadkrachtig
•welsprekend
•joviaal 
•moedig
•onafhankelijk  
•ambitieus 
•zelfverzekerd 

Feminiene en masculiene krachten 



Feminiene en masculiene krachten 



Aardig 
Vaardig 

Impact? Gunfactor? Balanceer je krachten!



Rolmodellen 



Hillary Clinton: aardig genoeg? 

Film: Clinton over het debat met Trump 



Angela Merkel: te licht bevonden?  



Stap in je eigen frame!



“It takes courage to be an empathetic leader”
Jacinda Ardern

Jacinda Ardern: te lief? 

Film: Ardern over authenticiteit 



Wat is jouw grootste overtuigingskracht?
Zet in de chat!



Wees een rolmodel!



Kortom: 
• Hoe zit het met jouw ethos?
• Ben je deskundig?
• Heb je de gunfactor? 
en…
Hoe heb jij invloed met impact?
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