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Wat een drama! Aanklager
(O/K)

Redder
(O)

Slachtoffer
(K)

‘Ik heb altijd 
pech’

‘Jij doet het 
helemaal fout’

‘Ik wil alleen 
maar helpen’

Eigen zwakte 
verbergen
Anderen op hun 
zwakten wijzen

Hulpeloos gedragen
Reageren vanuit onmacht
Zielig genoeg > aandacht redder
Irritant > aandacht aanklager

Verantwoordelijkheden overnemen
Anderen afhankelijk maken
Zelf onmisbaar zijn

Respecteer de dramadriehoek

o

v

k

Ouder

Volwassene

Kind

Dramadriehoek

o

v

k

Oordeel, overtuiging, 
waarde, norm

Hier en nu, gelijkwaardigheid, 
respect

Primaire reacties op 
gebeurtenissen, emoties

Aanklager
(O/K)

Redder
(O)

Slachtoffer
(K)

Neutrale
getuige

(V)

‘Ik ben niet OK, 
jij wel’

‘Jij bent niet OK, 
ik wel’

‘Ik ben OK, jij 
niet’

Aanklager
(O/K)

Redder
(O)

Slachtoffer
(K)

Neutrale
getuige

(V)

‘Ik zal het toch 
niet zijn’

‘Jij wilt ook altijd 
de hoofdrol’

‘Jij bent het vast 
niet’
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Aanklager
(O/K)

Redder
(O)

Slachtoffer
(K)

Neutrale
getuige

(V)

‘Ik zal het toch 
niet zijn’

Wat zou er 
gebeuren als jij 
het wel was?

Aanklager
(O/K)

Redder
(O)

Slachtoffer
(K)

Neutrale
getuige

(V)

‘Jij wilt ook altijd 
de hoofdrol’

Ik zie dat niet 
direct. Kan je mij 

een voorbeeld 
geven?

Aanklager
(O/K)

Redder
(O)

Slachtoffer
(K)

Neutrale
getuige

(V)

‘Jij bent het vast 
niet’

Misschien niet, 
wat gaat er 

gebeuren denk je?

Dramadriehoek

• Vanuit welke posities heb je vandaag gehandeld?

• Wat leverde je dit gedrag op? Of juist niet?

• Wat is je dominante positie binnen de dramadriehoek?

• Wil je ervan af? Waarom?

Aanklager
(O/K)

Redder
(O)

Slachtoffer
(K)

Neutrale
getuige

(V)

• Levert altijd een slecht gevoel op
• Kost energie
• Steeds weer het herhalende patroon
• Iedereen in de dramadriehoek is ongelijk
• De uitkomst is voorspelbaar

VAN DRAMADRIEHOEK 
NAAR 

WINNAARSDRIEHOEK

Aanklager
(O/K)

Redder
(O)

Slachtoffer
(K)

• Stoppen met 
assertieve 
opstelling

• Grenzen aangeven
• Vanuit ‘ik’ praten: ik 

vind, ik voel, ik wil, 
enz.

• Kwetsbaar opstellen
• Realistisch doen
• Niet klagen maar vragen
• Verantwoordelijkheid nemen 

voor eigen gedrag

• Betrokken bij de ander
• Betrokken bij zichzelf
• Accepteren dat anderen voor 

zichzelf kunnen zorgen
• Duidelijke afspraken maken over 

wat de ander zelf doet

WINNAARSDRIEHOEK
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Aanklager
(O/K)

Redder
(O)

Slachtoffer
(K)

• Manipuleer anderen niet
• Laat je niet manipuleren
• Geef oprechte feedback
• Geen energie geven aan zaken die je als 

negatief ervaart
• Waardeer jezelf wanneer je merkt dat 

je uit de dramadriehoek bent gebleven

WINNAARSDRIEHOEK
Dramadriehoek

• In drie- of viertallen

• Eén deelnemer brengt een casus in

• Drie deelnemers nemen een positie in de dramadriehoek

• Praat over de casus vanuit de gekozen positie

• Evalueer: wat is je opgevallen? 

• Vertaling naar de dagelijkse praktijk

Onderhandelen

vechterig

coöperatief

ex
p

lo
re

re
n

d verm
ijd

en
d

analytisch 
agressieve 

stijl

ethisch 
overtuigende 

stijl

joviaal 
coöperatieve

stijl

beweeglijk 
agressieve 

stijl

analytisch-
agressieve stijl

• harde feiten, cijfers
• logisch redeneren
• kwaliteit van argumenten
• heldere en logische procedures
• duidelijkheid

• beheerst uitgangspunten
• bewaart overzicht
• heeft alles op een rijtje

• wil gelijk: 
bewijzen 
verzamelen, 
koppig, 
ontoegankelijk

• weinig flexibel, zelfde spoor
• weinig gevoel voor 
gespreksfeer
• ‘oude’ argumenten en visies
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• vertrouwen in anderen
• gemeenschappelijke belangen
• principes en idealen
• doortimmerde voorstellen
• laat zich niet beïnvloeden

• onafhankelijk denken

ethisch-
overtuigende stijl

• stug 
volhouden
• haakt 
ontmoedigd af
• buiten spel 

gezet

• prekerig
• terugtrekken
• teleurgesteld raken
• ontoegankelijk nieuwe 
mogelijkheden

• geen ‘wisselgeld’ achter de 
hand

joviaal-
coöperatieve stijl

• ontwapenend, innemend
• sfeer positief beïnvloeden
• goede persoonlijke relaties
• gevoelig argumenten van 
anderen

• flexibel

• akkoord gaan
• ontkent 
conflict

• ontwijkt krachtmeting
• weinig verweer
• onduidelijk
• twijfelend

beweeglijk-
agressieve stijl

• neemt initiatief en leiding
• speelt in op onverwachte 
gebeurtenissen en wendingen
• houdt onderhandelingen op 
gang

• doordrijven
• conflict 
uitvechten
• kemphaan-
gedrag

• bazig
• weinig ruimte voor anderen
• impulsief
• zaait verwarring
• opportunistisch

haaieneiland

Onderhandelen

• Goede voorbereiding

• Met wie ga je in gesprek?

• Doel opschrijven

• Opties: niet onderhandelbaar

• Opties: wisselgeld

• Opties: extra mogelijkheden

Onderhandelen

• Goede voorbereiding – ‘gevorderden’

• Inhoudelijke aspecten

• Onderhandelingsklimaat

• Machtsbalans

• Achterbannen 
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Onderhandelen

• Altijd eerst het belang van de andere partij 
helder krijgen, dus

• Open vragen

• Effectvragen

• Probleemvragen

• Verzoeken 

Onderhandelen: tips

• Durf ‘nee’ te verkopen

• Eindpunt van deze onderhandeling is 
startpunt volgende onderhandeling

• Als je iets geeft, altijd iets terugvragen

• Meerdere keren toegeven: van groot naar 
klein

• Let op ‘gun-effect’

Onderhandelen: tips

• Tijdsdruk

• ‘Zou het kunnen dat …’

• ‘Stel dat wij …’

haaieneiland

Delegeren

Efficiënter werken, effectief delegeren

Waarom wel, waarom niet?

Waarom wil je delegeren?

• Zet je redenen op een rij.

• Denk aan

– tijd

– kosten

– competenties

– kwaliteit

– eventueel: managementstijl
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Waarom wil je delegeren?

• je komt anders tijd tekort 

• als leidinggevende ben je zelf te duur 

• je helpt medewerkers zich te ontwikkelen 

• je zorgt voor gemotiveerde medewerkers 

• je bent niet altijd de beste persoon voor de taak 

• het is beter voor je carrière

Waarom wil je delegeren?

• Tijd te kort?

• 80/20-regel

• Tekenbevoegdheid

• Toegevoegde waarde

Waarom wil je delegeren?

• Je bent te duur?

• Bruto jaarsalaris : 250 dagen : 8 uur = jouw uurtarief

• < uurtarief: delegeren

• > uurtarief: zelf doen

Waarom wil je delegeren?

• Medewerkers ontwikkelen?

• Training-on-the-job

• Aansluiten bij leerdoelen

• Zelfstandig functionerend team

Waarom wil je delegeren?

• Medewerkers motiveren?

• Aansluiten bij voorkeuren

Waarom wil je delegeren?

• Niet de beste persoon voor de taak?

• Waarin ben je sterk?

• Waarin ben je minder sterk?: delegeren!

31 32

33 34

35 36



12-2-2020

7

Waarom wil je delegeren?

• Beter voor je carrière?

• Voor doorgroei:

– inhoud of vaardigheden?

– delegeren en sturen op hoofdlijnen?

Waarom wil je niet delegeren?

• Zet de redenen op een rijtje

Waarom wil je niet delegeren?

• Als ik het zelf even doe gaat het veel sneller 

• Ik kan het zelf beter 

• Ik ben bang door de mand te vallen 

• Ik weet niet aan wie ik wat kan delegeren 

Waarom wil je niet delegeren?

• Vergelijk de redenen om te delegeren met de redenen om 

niet te delegeren. 

Waarom wil je niet delegeren?

• Als ik het zelf doe gaat het veel sneller

• Fuik

• Pro-actief handelen

• Investeren

Waarom wil je niet delegeren?

• Ik kan het zelf beter

• Als je nooit wat delegeert blijf je altijd de enige die het kan 

(kwetsbaar!)
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Waarom wil je niet delegeren?

• Ik ben bang door de mand te vallen

• Ondermijnende gedachte

• Investeer in zelfkennis als manager

• Niet als uitvoerende

Waarom wil je niet delegeren?

• Ik weet niet aan wie ik wat kan delegeren?

• Ken je mensen!

• Praat met je mensen

• Investeer in de relatie

• Werk met ze samen
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