
Hoe werkt beïnvloeding precies en wanneer wordt het 
manipulatie? Waarom laten we ons eigenlijk manipu-
leren? Welke rol spelen emoties als schuld en boos-
heid bij manipulatie? En trappen wij altijd in manipu-
latie omdat we het niet beseffen? Wat doen we als we 
er niet tegen in kunnen gaan? Hoe manipuleren wij 
onszelf in een machtigere positie? En zijn manipulato-
ren altijd psychopaten? 

In dit artikel heb ik geprobeerd wat dieper en meer 
wetenschappelijker na te gaan wat manipulatie nu 
precies omvat. Ook heb ik met twee experts gepraat: 
de sociaal-psycholoog Gerben van Kleef en marke-
ting-psycholoog Ilona de Hooge. Als wetenschappers 
onderzoeken zij hoe emoties invloed hebben op men-
selijk gedrag.
Tot slot, ik zei het u al eerder. Iedereen manipuleert. 
Ook ik, zeker als schrijver. Een schrijver beïnvloedt 
immers per definitie zijn lezers, door woordkeus, volg-
orde van zinnen en opbouw van het verhaal. U bent 
dus gewaarschuwd.

‘LIKE’ FACTOR  
Het is wetenschappelijk bekend dat wij eerder ingaan op mani-

pulaties van mensen die we aardig of leuk vinden. Dat geldt bij-

voorbeeld voor aantrekkelijkheid. Het is misschien niet eerlijk, maar 

mooie mensen krijgen meer gedaan dan lelijke mensen. 

Maar jouw ‘like’ factor kan je ook manipuleren. Door bijvoorbeeld 

in een gesprek met de ander overeenkomsten te vinden. Zo blijk 

je zomaar uit hetzelfde dorp als je gesprekspartner te komen. Of 

is hij net als jij ook dol op chihuahua’s in outfits. Positieve binding 

zorgt er dus voor dat de ander graag wat voor je wil doen (al kan 

het geval van chihuahua’s natuurlijk ook een vriend voor het leven 

opleveren). 

        JA ZEGGEN
           Een andere beïnvloedingstechniek uit de psycho-

        logie is ‘commitment en consistency’. Die gaat uit van het 

     principe dat je woord houdt en dat je consistent blijft.  

            Telefonische verkopers of fondsenwervers maken hier ex-

pliciet gebruik van. Ze vragen je bijvoorbeeld eerst of je van dieren 

houdt. Als je daar positief op reageert, ben je sneller geneigd om 

ook ja te zeggen op de volgende vraag of je het dierenfonds wilt 

steunen. Telemarketeers proberen ook een positief gevoel 
bij je te creëren, door bijvoorbeeld te vragen hoe je dag was. Dat 

zegt iets over hoe beïnvloedbaar je op dat moment bent. Mensen 

die negatieve emoties voelen, zijn waarschijnlijk een stuk minder 

vatbaar voor manipulatie. Negatieve emoties werken in ons brein 

als een alarmbel dat er iets mis is; je wordt kritischer en gaat meer 

naar details kijken. Of dat nu ook betekent dat optimisten altijd 

goedgelovig zijn, is waarschijnlijk te kort door de bocht en in ieder 

geval nog niet onderzocht.           

WHAT’S IN IT FOR ME? 
Geven en nemen speelt in elke relatie een rol, of het nu gaat om 

de relatie met je partner, je moeder of je beste vriend. De mate van 

wederkerigheid kan echter verschillen. Volgens psycholo-

gen zijn er drie methoden van geven en nemen. Dit kan fiftyfifty: we 

geven en nemen allebei evenveel. Of het kan op basis van behoef-

te: het is logisch dat jij nu even meer nodig hebt, terwijl ik het nu 

goed heb. De derde vorm van wederkerigheid noemen psycholo-

gen ‘equity’: wat je erin stopt, krijg je er ook weer uit; ofwel geven 

is een investering.

RELATIE BEHOUDEN
Maar wat heeft dit nu met manipulatie te maken? Een manipulator 

lijkt op het eerste gezicht alleen maar te nemen, zonder dat zijn 

‘slachtoffer’ er iets voor terugkrijgt. Niks geen wederkerigheid. Toch 

hoeft dit niet waar te zijn. Ook bij manipulatie kan heel indirect 

sprake zijn van een vorm van wederkerigheid. Want waarom laten 

wij ons eigenlijk überhaupt manipuleren? Het kan zijn dat je op 

basis van behoefte een tijdje veel pikt van een manipulator, omdat 

je hem of haar zielig vindt, al zal dat op een gegeven moment 

ophouden. Of de manipulator gaat sluw om met ons gevoel voor 

wederkerigheid; hij geeft je de illusie dat er uiteindelijk ook wat in zit 

voor jou. Het wederkerige voordeel kan ook puur verscholen zitten 

in het hebben van de relatie zelf. Het feit dat je graag je relatie met 

je moeder wilt behouden (of vindt dat je die moet behouden) maakt 

dat je haar manipulerende gedrag op de koop toe neemt. 

NEP VERZOEK 
Er is een marketingtechniek die slim gebruikmaakt van de psycho-

logie van wederkerigheid. Verkopers beginnen dan met een groot 

verzoek, bijvoorbeeld: wil je ons doel voor de komende vijf jaar 

steunen? Daarna doen ze een concessie en vragen of je voor een 

jaar te porren bent. Mensen krijgen zo het gevoel dat de verkoper 

een stap in hun richting doet en zijn dan op basis van wederke-

righeid geneigd om iets terug te doen. De truc is dat het eerste 

grotere verzoek nep was en dat de verkoper gewoon krijgt wat in 

eerste instantie altijd zijn doel was. 

STIL VERZET
Nee zeggen tegen een manipulator is niet altijd een optie. Op de 

werkvloer kan het zelfs onverstandig zijn om in te gaan tegen je 

manipulerende egoïstische baas. Uit de organisatiepsychologie is 

bekend dat mensen die het gevoel hebben onrechtvaardig 

behandeld te worden op het werk, allerlei soorten verzet plegen. Ze 

lopen de kantjes eraf. Tijdens werktijd checken ze veelvuldig hun 

privé-mail, facebook of whatsapp. Ze stelen spullen van het secre-

tariaat, nemen de voorraad wc-rollen mee of melden zich vaker 

onterecht ziek. Mensen saboteren om de balans te herstellen. Zo 

creëren ze het gevoel dat ze toch in een rechtvaardige wereld leven.

THE GUILT TRIP    
Emoties vormen een krachtig stuk gereedschap om andere men-

sen te beïnvloeden. Bij manipulatie zijn schuld en teleurstelling 

handig om in te zetten. Je kan heel wat voor elkaar krijgen door 

iemand een schuldgevoel aan te praten. Combineer je het met een 

flinke dosis teleurstelling, dan is het vaak kat in het bakkie. 

Uit onderzoek blijkt dat mensen die geconfronteerd worden met 

de teleurstelling van een ander, zich schuldig voelen en eerder ge-

motiveerd raken om wat voor die ander te doen. Vooral vanuit een 

minder machtige positie blijkt het tonen van teleurstelling goed te 

werken als manipulatiemiddel.

METHOD ACTING 
Wanneer je je emoties inzet om een ander te manipuleren, gaat het 

vooral om het tónen van een bepaalde emotie. Bijvoorbeeld teleur-

gesteld doen bij een salarisonderhandeling in de hoop op meer. 

Of boos worden op je werknemers zodat ze harder hun best doen. 

Veinzen  dat je boos of teleurgesteld bent, kan al iets opleveren. 

En hoe beter je acteerprestaties, hoe groter de kans dat je krijgt wat 

je wilt. Maar zodra je emotionele acteertalent gebrekkig is, prikken 

mensen daar onmiddellijk door heen. Je kan het een zesde zintuig 

noemen, maar de verklaring zit gewoon in onze hersenpan. Ons 

brein registreert het razendsnel wanneer bijvoorbeeld niet al je ge-

zichtsspieren precies kloppend zijn bij je geveinsde emotie. 

Wil je geslaagd manipuleren, dan is het dus zaak dat mensen je 

geloofwaardig vinden. Denk maar aan acteurs die volledig 

in de huid van hun personage kruipen (method acting). 

BEWUSTE MANIPULATIE
Toch zijn er ook situaties waarin wij ons laten manipuleren terwijl 

we dondersgoed weten dat we bedrogen worden. Denk maar 

aan de fooienpot in het restaurant of het schoteltje van de toiletjuf-

frouw. Als daar al geld in zit of op ligt, zijn mensen meer geneigd 

iets te doneren. Een extreem voorbeeld van bewust gemanipuleerd 

worden is chantage. Het succes van chantage zit hem juist in 

het bewuste, namelijk dat het slachtoffer weet wat hij te verliezen 

heeft.     

OP JACHT NAAR MACHT
Een grote drijfveer voor manipulerend gedrag is macht. Sommige 

mensen breken bewust regels om macht te krijgen over anderen. 

Dat blijkt uit onderzoek van sociaal-psycholoog Gerben van Kleef. 

Als iemand op zijn werk bijvoorbeeld gaat zitten en zijn voeten op 

tafel legt, geeft dat een aura van macht. Zijn collega’s vinden hem 

wel een lompe hork, maar wel een machtige lompe hork. 

Ook consistent iemand onderbreken die aan het woord is, is zo’n 

voorbeeld. De manipulator werkt zichzelf zo omhoog in een

organisatie door meer ruimte voor zichzelf op te eisen.

KOFFIE STELEN 
Dat mensen geneigd zijn macht toe te schuiven aan regelbrekers 

kan ook een stuk subtieler. Dat blijkt uit een eenvoudig psycholo-

gisch experiment van Van Kleef. Twee proefpersonen ondergaan 

een test. De onderzoeker verlaat op een gegeven moment de 

kamer en een van de proefpersonen (die stiekem in het ‘complot’ 

zit) steelt koffie van de onderzoeker en geeft dat ook aan de ander. 

In de opvolgende taken blijkt de echte proefpersoon de koffiegever 

veel macht toe te schuiven, door hem het voortouw te laten nemen 

in beslissingen. Opvallend was het tegenovergestelde effect 

wanneer de koffie wel legitiem uitgedeeld mocht worden. 

In dat geval bleek de koffiegever juist te dalen in aanzien en macht. 

Nare egoïst. Pathologische leugenaar. Je hebt geen enkel respect voor andermans grenzen 
zolang het maar in je eigen voordeel is. Wat kan jou het schelen als een ander de dupe is. Dat 
iedereen naar jouw pijpen danst, is immers jouw volste recht. En als je je zin niet krijgt, hang je 
de gekwetste ziel uit. Dit gaat er door mijn hoofd als ik aan een manipulerend persoon denk. 
Het is u denk ik wel duidelijk: ik heb een grondige hekel aan manipulerende mensen. Je kan 
gerust zeggen dat ik allergisch voor ze ben. Ik probeer mij daarom zo weinig mogelijk in te 
laten met dit soort uitgekookte types. Maar tegelijkertijd intrigeert het me waarom mensen zo 
kunnen zijn. Ik mag wel een hekel hebben aan gemanipuleerd worden, maar ook ik probeer 
net als iedereen invloed te hebben op mijn omgeving en de mensen daarin. In die zin manipu-
leer ik dus ook. Net als iedereen. 
 

  HOE WERKT MANIPULATIE?

 

DE TOUWTJES
IN HANDEN

PERSOONLIJKHEIDSTREK
Soms refereer ik als leek nogal ongenuanceerd naar manipulatieve 

personen en roep dat het psychopaten zijn. Klopt dit eigenlijk wel of 

is het totale onzin? Want hoe vinden we manipulatie terug in 

‘het diagnoseboek’ van de psychologie? Manipulatie op zich is 

geen mentale stoornis. Wel kunnen mensen een manipulatieve per-

soonlijkheidstrek hebben, dat noemen psychologen 

‘machiavellisme’ (vernoemd naar de opportunistische 

Italiaanse filosoof en machtspoliticus Niccolò Machiavelli). Dat zijn 

dus mensen die - in hogere of mindere mate - geneigd zijn tot het 

manipuleren van anderen en het nastreven van eigen doelen ten 

koste van anderen. Maar dit zijn zeker niet meteen psychopaten. 

PSYCHOPATEN
Hoe zit het dan met psychopaten? Allereerst gebruiken psychologen 

deze term niet meer. Tegenwoordig heet dat antisociale persoonlijk-

heidsstoornis. Bij deze stoornis hoort immoreel, egocentrisch en an-

tisociaal gedrag en een verregaande onverschilligheid voor het leed 

van anderen. Mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis 

missen het gevoel van schuld of berouw. Ze registreren de emoties 

van anderen wel, maar voelen ze niet. Als een ander verdriet of pijn 

heeft, raakt het ze niet. Er zijn verschillende types psychopaten. 

Een daarvan is de manipulatieve psychopaat: dit zijn meestal goeie 

praters, die heel charmant kunnen zijn. In het criminele circuit 

zijn dit vaak de fraudeurs. Hoewel films een ander plaatje schetsen, 

zijn niet alle psychopaten moordenaars of criminelen. Ze komen 

gewoon in het dagelijks leven voor, zonder moord en doodslag 

achter te laten. Een saillant detail: de Canadese psycholoog Robert 

Hare schat dat vijf procent van de managers in het bedrijfs-

leven een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft.  

HANNIBAL LECTER
In films zijn psychopaten vaak niet realistisch. Dat is onlangs uit-
voerig onderzocht door een groep forensisch-psychiaters en we-
tenschappers uit Brussel. Zij bestudeerden maar liefst 126 psycho-
pathische karakters uit 400 films. Ze wilden weten in hoeverre de 
personages overeenkwamen met de werkelijke praktijk. Vooral in 
oudere films (vóór 2000) blijken de psychopaten niet realistisch. 
Een echte psychopaat heeft bijvoorbeeld geen eng gniffelend 
lachje (hij heeft immers een gebrek aan empathie). Hannibal Lecter 
wordt in The Silence of the Lambs neergezet als ‘elite psychopaat’, 
gekarakteriseerd door een zeer erudiete levensstijl, en een uitzon-
derlijke vaardigheid in doden. Volgens de wetenschappers kloppen 
al deze eigenschappen en vooral de combinatie, totaal niet met de 
werkelijkheid. Een voorbeeld dat wel goed en realistisch is:
de slechterik Chigurh (vertolkt door Javier Bardem) 
in No Country for Old Men.

     

 

MET DANK AAN DE EXPERTS! 
Veel input is te danken aan prof.dr. Gerben van 
Kleef en dr. Ilona de Hooge. 
Gerben van Kleef is hoogleraar sociale psychologie 
aan de Universiteit van Amsterdam. 
Hij doet onderzoek naar emoties, macht, leider-
schap en conflict. Hij schreef het boek ‘Op het ge-
voel, hoe we elkaar beïnvloeden met onze emoties’ 
(Atlas, 2012). 
Ilona de Hooge is universitair docent marketing 
management aan de Erasmus Universiteit. 
Zij onderzoekt morele emoties, zoals schaamte en 
schuld, en de invloed van emoties bij marketing-
praktijken, zoals adverteren en donaties.    
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