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‘Het boek ‘In 10 stappen Relaxed Ruziemaken’ is de moeite waard om te lezen. 
Joyce weet je op een relaxte manier door een onderwerp te loodsen waar je 

als leider niets van moet hebben. Ze laat in 10 stappen zien hoe je anders naar 
een conflict kunt kijken, hoe je het kunt beetpakken en hoe je invloed kunt 

uitoefenen op het verloop van het conflict.
Langs een praktische route laat ze je ervaren wat jouw stijl is en hoe je als 

leider bewust wordt van je eigen manier van handelen bij een conflict. Hoe fijn 
is het om zo’n luchtig boek te lezen over een lastig thema. Een aanrader voor 

eenieder die wil bijdragen aan conflictbeheersing!’
Tom Goddijn

Trainer, coach en registermediator



‘Respect, Joyce. Je hebt je gave gebruikt om jouw brede en diepe expertkennis 
van conflicten praktisch te maken. Je deelt veel kennis op een eenvoudige 

manier, waardoor deze voor iedereen direct toepasbaar is. Elke leider wenst 
een werkend team en zal ook met conflicten te maken krijgen. Je daagt de 
lezer uit om direct met de stof aan de gang te gaan. Daarom is dit een heel 
waardevol doe-boek geworden. Je zult het boek nog vaak oppakken om de 

werkwijze toe te passen. Wees trots, want het is je gelukt, het boek is klaar! Het 
is een uitdaging én een feestje geweest om bij jou focus aan te brengen. Je 

hebt tijd en keuzes moeten maken om dit boek te schrijven. Dat vond je niet 
leuk, want je vindt alles interessant, je bent een gepassioneerd mens. Ik ben 

dankbaar en verheugd dat we blijven samenwerken om prachtige trainingen 
te ontwikkelen, waarin we samen de focus houden op effectief conflicten 

aanpakken.’
Willy Pardijs
FocusCoach

‘Joyce Korver is erin geslaagd om op heldere wijze aan haar lezers de 
talloze valkuilen – waar conflicten toe uitnodigen – zichtbaar te maken én 

gereedschap te bieden hoe deze te omzeilen. Meer dan dat zelfs, met humor 
als onmisbare metgezel kun je het conflict transformeren in een uitgelezen 

kans op succes.
Met het boek ‘In 10 stappen Relaxed Ruziemaken’ geeft Joyce op basis van 

haar formidabele ervaring iedere leider een compacte tool om het beste uit 
zijn team te halen. Verplichte kost voor iedereen die gelooft in de kracht van 
communicatie. Voor mij als collega-mediator is dit mooi vormgegeven boek 

een onmisbaar onderdeel van mijn toolkit!’
Elizan van Ommeren

Vastgoedadviseur en registermediator
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Voorwoord

Dit is een leuk boek, over een belangrijk onderwerp!

Net als Joyce geef ik trainingen aan mediators en aan mensen die 
misschien mediator willen worden. In trainingsgroepen zitten steeds 
vaker directeuren, managers, bestuurders, voorzitters, schoolleiders, 
kortom leiders en leidinggevenden. Zij willen meestal geen mediator 
worden, maar hebben wel in de gaten dat de inzichten die zij in deze 
trainingen opdoen, hen geweldig van pas komen in hun werk als 
leiders en leidinggevenden.

Waar zit hem dat in? Wat maakt leidinggeven met behulp van de 
instrumenten van de mediator zo aantrekkelijk? 

In de kern gaat het om de vraag: Hoe ga ik om met mijn macht? 
Veel leidinggevenden stellen zichzelf deze vraag pas als ze in 
moeilijkheden komen. Zij voelen zich helemaal niet zo machtig, 
eerder verantwoordelijk. En eenmaal in een conflict verwikkeld, 
voelen zij zich vaak net zo machteloos als hun conflictpartner. 

Maar die conflictpartner voelt wel degelijk dat er macht over hem 
wordt uitgeoefend. En de vraag of hij zijn leidinggevende in de 
toekomst zal (blijven) vertrouwen, beantwoordt hij vooral aan de 
hand van diens gedrag in een conflict. De leider die een conflict ‘op 
de macht’ beslecht, verspeelt krediet. De leider die op een conflict 
allereerst reageert met de vraag: ‘Vertel, wat zit je dwars?’, werkt 
aan vertrouwensherstel en aan een veilige werkomgeving waarin 
iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken. En daar komt de 
gereedschapskist van de mediator bij uitstek van pas. 

De mediator heeft over zijn cliënten geen formele macht, en is bij zijn 
conflicthantering uitsluitend aangewezen op het vertrouwen dat zijn 
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cliënten hem schenken. Hij vraagt zich bij conflicten voortdurend af: 
welke boodschap hebben de conflictpartijen aan elkaar en aan mij, 
welke verlangens schuilen er achter hun ruziezinnen? En hij moet 
permanent zijn eigen defensieve reacties managen. ‘Waarom voel ik 
mij zo aangesproken door het verwijt dat mij wordt gemaakt?’  ‘Hoe 
komt het dat dit mij zo persoonlijk raakt?’  ‘En hoe zorg ik ervoor dat 
mijn reactie onze vertrouwensrelatie niet schaadt?’

Essentiële vragen, niet alleen voor mediators, maar juist ook voor 
leiders en leidinggevenden. Het aannemen van een ‘mediators-
attitude’ helpt om goed met deze vragen om te gaan. En daar komen 
de kennis en inzichten in beeld die Joyce aanreikt in dit leuke en 
leerzame boek. Zij verrijkt die kennis en inzichten met voorbeelden 
uit haar eigen bestaan als conflictmanager, en dat is troostrijk. Zij 
worstelt ook, en de weg naar relaxed ruziemaken is bij haar ook niet 
crescendo omhooggegaan.

Veel plezier met dit boek. Gebruik het, bij gesprekken in je team, of 
tijdens intervisiebijeenkomsten. Ga voor relaxed leidinggeven!

Dick Allewijn
Emeritus hoogleraar Mediation aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
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Inleiding 

‘Ik ben een boek aan het schrijven.
Wat leuk, Joyce, waar gaat het over?
Over ruziemaken. Ruziemaken? Wie leest dat nou? Iedereen heeft 
toch een hekel aan ruziemaken? 
Blijkbaar... Maar bij mij gaat het over relaxed ruziemaken.
Relaxed ruziemaken? Een contradictio in terminis!’

Voor wie is dit boek?
Ik heb dit boek geschreven voor jou als directeur, manager, 
bestuurder, voorzitter, schoolleider, leidinggevende, voorzitter van 
een maatschap, kortom, voor jou als leider. Ongetwijfeld streef jij 
naar een optimaal functionerend team, een bevlogen team, een 
excellent samenwerkend team. 

Bedrijven en organisaties zijn ook bereid om te investeren in: 
verandertrajecten, het creëren van gezamenlijke waarden, het maken 
van een cultuuromslag. Vragenlijsten als Big 5, managementdrives, 
MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), de 6 denkhoeden van Edward 
de Bono, alles wordt uit de kast getrokken om tot dit doel te komen. 
En alles helpt. Een beetje. Maar waarom alleen maar een beetje? 
Omdat er één aspect onderbelicht blijft, namelijk de vraag hoe je in 
je team omgaat met onenigheid, problemen, meningsverschillen en 
discussies. Ik ben sinds 1986 gepokt en gemazeld in de advocatuur 
en mediation. Conflicten zijn mijn core business. Conflicten die 
uiteindelijk worden besproken aan de mediationtafel. Conflicten die 
worden uitgevochten voor de rechter. 

In de loop der jaren heb ik me steeds vaker afgevraagd wat er nu 
precies voorafgegaan is aan conflictsituaties. Wat maakt dat je niet 
eens meer met elkaar kunt overleggen en alleen nog – zoals Youp 
van ‘t Hek het ooit noemde kunt ‘praten via advocaten’? Of pas aan 
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de mediationtafel, terwijl de zaak dan soms al zover is geëscaleerd 
dat je alleen nog kunt praten over een exit?

Mijn oplossing is waarschijnlijk een beetje prikkelend: er moet 
gewoon meer ruzie worden gemaakt. Vooral binnen een team, 
het bestuur, de directie. Ik geloof in de kracht van ruziemaken. 
Ruziemaken is gezond. Zaken opkroppen niet. Vertellen wat je op je 
hart hebt wel. Een goede ruzie lucht op. Het opent de weg naar een 
inhoudelijk gesprek, doordat de opgekropte ergernis weg is. Het 
biedt ruimte.

Voordelen van een effectief opgeloste ruzie zijn:
1. Je leert je eigen grenzen en de grenzen van een ander kennen.
2. Het wordt helder wat er echt speelt.
3. Ieders pijnpunten komen op tafel.
4. Het lucht op. 
5. Alle belangen die spelen, komen op tafel.
6. Een gezamenlijk gedragen oplossing zorgt voor commitment. 
7. Er komt meer onderling begrip en synergie.
8. Er ontstaat beweging en vooruitgang.
9. Conflicten in de toekomst zijn beter beheersbaar en hanteerbaar.
10. Het werkplezier neemt toe en daardoor is er minder 

ziekteverzuim. 

Waarom houden we niet van ruziemaken? 
In mijn praktijk blijkt dat veel leidinggevenden het lastig vinden om 
de strijd met medewerkers/collega’s aan te gaan, het conflict uit te 
diepen en vervolgens op te lossen. Medewerkers voelen zich vaak 
al helemaal niet vrij genoeg om hun mening te uiten. En dat is zo’n 
gemiste kans, want angst en stress remmen het analytisch nadenken, 
het creatief inzicht en het vermogen om problemen op te lossen. Bij 
stress en angst leveren mensen dus niet hun beste prestaties.
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Volgens de Dikke Van Dale (die kennelijk online is afgeslankt, want 
tegenwoordig gewoon Van Dale heet) luidt de definitie:

 
ruziemaken
onenigheid, een meningsverschil hebben, m.n. daarover op heftige  
toon standpunten uitwisselen = bakkeleien, bekvechten, harre- 
warren, heibelen, kibbelen, kiften, kijven, kissebissen, 
krakelen, ruziën, steggelen, trammelanten, twisten

Waar komt dan die aversie tegen ruziemaken vandaan? Het lijkt me 
niet dat dit te maken heeft met onenigheid, meningsverschillen 
hebben of het uitwisselen van standpunten. Vermoedelijk zit het 
venijn hem in de staart: de heftige toon? 

Relaxed ruziemaken als basis voor een florerend team
Een goed leider biedt – in mijn ogen – een omgeving waarin 
de teamleden hun talenten kunnen inzetten en open en eerlijk 
hun eigen professionele mening kunnen geven. Productieve 
meningsverschillen houden jou als leider scherp. Je kunt als leider 
de juiste mix maken door aan de ene kant een open sfeer te creëren, 
zonder afrekencultuur, maar aan de andere kant ook een sfeer 
waarbij afspraken worden nagekomen en doelen worden gehaald 
en je elkaar daar ook op mag aanspreken. 

Ruziemaken zonder die heftige toon. Dat zou de crux kunnen zijn.

Er is de laatste jaren – terecht – veel aandacht gekomen voor 
psychologische veiligheid op de werkvloer. Daar ga ik zeker niet 
aan voorbij. Ruziemaken mag geen stress opleveren. Stress zorgt er 
namelijk voor dat je in je reptielenbrein (dat is je oude instinctieve 
brein) terechtkomt en alleen maar kunt vechten, vluchten of 
bevriezen. 
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Er moet dus een veilig kader zijn: respectvol, gelijkwaardig, veilig en 
zonder stress. In mijn woorden: relaxed ruziemaken. Hard op de zaak 
en het doel, zacht op de mens.

De stinkende vis moet op tafel
Maarten Kouwenhoven* leerde mij, in het kader van strategisch 
coachen voor mediators, dat het het allerbelangrijkste is dat je als 
mediator de dooie vis, die daar ergens onder tafel ligt te stinken, 
boven tafel krijgt. De vis die je niet ziet, gaat alleen maar steeds 
smeriger ruiken. Pas als hij op tafel ligt, kun je samen kijken wat je 
ermee kunt doen. Je kunt hem ontleden, fileren en wie weet kun je 
er nog een lekker hapje van maken. 

Lezerscadeaus
• Als je het boek niet alleen wilt lezen, maar het ook eens wilt 

beluisteren, geef ik je graag het luisterboek cadeau. 
• Ben je na het lezen van stap 8 en 9 geïntrigeerd geraakt 

door de conflictoplossingsstijl van Gorilla’s, Teddyberen, 
Hazen, Mieren en Vossen? Ben je benieuwd naar je eigen 
voorkeursstijl? Doe kosteloos de test en ontdek je eigen 
conflictoplossingsstijl!

• Ga je een lastige kwestie te lijf en wil je graag even sparren? Ik 
ben heel graag jouw sparringpartner. Maak een afspraak voor 
een (online) consult en dan neem ik voor het eerste consult 
het eerste halfuur voor mijn rekening. 

Ga naar 
www.relaxedruziemaken.nl/lezersvoordeel 

om de lezerscadeaus te downloaden.

* Kouwenhoven (2016). Het handboek strategisch coachen,  
ISBN 978-90-24418-00-8). Uitgeverij Boom/Nelissen.
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Aanspreekvorm
Ik ben niet zo van formele communicatie. Dat schept afstand. Dat 
past niet bij mij en niet bij dit boek. Ik hoop dan ook dat u het me 
niet kwalijk neemt dat ik u als lezer aanspreek met ‘jij’. Ervaart u dit 
als vervelend, leest u dan vooral overal waar ‘jij’ staat ‘u’, en vergeeft 
u mij mijn gebrek aan etiquette. 

Het boek is geschreven voor leidinggevenden, directeuren, 
bestuurders, voorzitters en voor geïnteresseerde professionals. 
Voor grote teams, voor kleine teams. Als ik dat steeds vermeld, val 
je van verveling van je stoel. Ik gebruik dan ook het begrip leiders. 
Zo gebruik ik ook steeds het woord team. Directie, bestuur, board, 
managementteam, afdeling, schoolleiding, voor het gemak (en 
juridisch zeer onnauwkeurig, ik weet het) vat ik alles onder het 
begrip team.

Leiders zijn mannen of vrouwen, of genderneutraal. Ik ken jou als 
lezer niet, dus ik gebruik respectievelijk ‘hij’ en ‘zij’ door elkaar.

Alle voorbeelden die ik geef in mijn boek berusten op bestaande 
situaties, maar in verband met mijn beroepsgeheim heb ik deze 
aangepast en geanonimiseerd. 
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In 10 stappen relaxed 
ruziemaken

Al jaren loop ik rond met het idee om een boek te schrijven. Ik heb 
genoeg materiaal voor een hele dikke pil. Maar ik besef ook dat jij hier 
waarschijnlijk veel te druk voor bent. Vandaar dat ik al dit materiaal 
heb geprobeerd samen te vatten in 10 stappen. Voor iemand die 
gewend is om alles uitgebreid te motiveren en uitermate zorgvuldig 
te formuleren, was dit een hele uitdaging. 

Een bedrijf, organisatie en een team bestaat uit een stel individuen 
en die wil jij verbinden tot een geheel. We zijn allemaal anders, maar 
het is wel de bedoeling dat we uiteindelijk hetzelfde doel nastreven. 
Als we elkaars verschillende talenten goed benutten, groeit en 
bloeit een bedrijf. Vive la Différence was ooit de slogan voor een 
Frans automerk. 

De praktijk is weerbarstig. Herken je dit gedrag?

Teamleden die:
• JA zeggen maar NEE doen.
• Elkaar niet op hun gedrag durven aan te spreken.
• Fouten en vergissingen proberen te verdoezelen.
• Niet met jou delen wat hen werkelijk bezighoudt.
• Niet altijd openlijk tegen jou ingaan, maar wel klagen bij het 

koffieapparaat.
• Vergaderingen zien als een tijdrovend en noodzakelijk kwaad, 

in plaats van een denktank waar je je vrij voelt om allerlei ideeën 
(ook out-of-the-box) te kunnen uiten. 

• De schuld bij iemand anders leggen.
• Zich ziek melden terwijl jij je afvraagt of er echt wel een medische 

reden is.
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Kortom, allemaal conflictmijdende gedragingen die ervoor zorgen 
dat je met je team niet tot topprestaties komt.

Met mijn 10 stappen bied ik je de mogelijkheid om dit soort lastige 
kwesties uit de wereld te helpen. Ik zeg niet dat het makkelijk is. 
Wel hoop ik je met een stapsgewijze aanpak dit gereedschap mét 
bijbehorende gebruiksaanwijzing aan te reiken.

Het zal je niet verbazen dat ik, als doorgewinterd mediator, mijn 
stappen baseer op wat ik ‘het hart van de mediation’ noem: de 
methode en de technieken waarmee we in mediation als een 
detective het echte probleem boven tafel krijgen en mensen 
vervolgens helpen om tegengestelde standpunten te verenigen 
door het zoeken naar een gemeenschappelijk belang. 

Zo ben ik een groot fan van oplossingsgericht in plaats van 
probleemgericht werken en ben ik gefascineerd door de instinctieve 
en irrationele besluiten die mensen onder druk nemen. De invloed 
van stress op hun besluitvorming, is vaak veel groter dan zij beseffen. 

Hoe is dit boek opgezet?
Ik hoop dat je met mijn voorbeelden het feest van herkenning 
ervaart dan wel inzicht krijgt in het gedrag van mensen die juist 
helemaal anders reageren dan jij.

Aan het eind van elke stap vind je een opdracht om daadwerkelijk 
aan de slag te gaan. Vermoedelijk doe je ze niet allemaal (zelf lees ik 
ook vaak snel door), maar feit is wel dat de stappen het beste werken 
als jij er zelf mee aan het werk gaat.
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De 10 stappen van relaxed ruziemaken

Stap 1. Creëer een conflictantenne
In deze stap gaat het over de signalen van een naderend conflict en 
leer je een antenne voor het signaleren van conflicten te ontwikkelen. 

Stap 2. Word een meester-vragensteller 
In deze stap verfijn je jouw kunst van het vragen stellen. Luisteren 
tussen de regels door, de vis boven tafel krijgen in plaats van eronder.

Stap 3. Doe de breincheck 
Deze stap gaat over de drie delen in je brein. Je analyseert welk deel 
de overhand neemt tijdens een (naderend) conflict.

Stap 4. Schakel naar het juiste brein
Je hebt inmiddels het naderend conflict gesignaleerd, een inschatting 
gemaakt of iemand aanspreekbaar is, je hebt het onzichtbare 
zichtbaar gemaakt. In deze stap schakel je naar het juiste brein.

Stap 5. Kanaliseer de emoties 
Go slow. In deze stap lees je meer over de oorsprong en betekenis 
van emoties en de mogelijke interventies die je kunt doen om met 
emoties van je medewerker(s) en die van jezelf om te gaan. 

Stap 6. Richt je eerst op de feiten
Je hebt iedereen, inclusief jezelf, in het rationele brein gekregen. Je 
hebt de juiste vragen gesteld. Dat betekent dat je nu echt in actie 
kunt komen om het probleem te tackelen. 

Stap 7. Stuur vakkundig langs de rode knop 
In deze stap maak je onderscheid tussen het gedrag dat je kunt zien 
en de gedachten die daaronder liggen. Waarom? Zo herken je de 
rode knop en stuur je erlangs.
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Stap 8. Ken je eigen conflictoplossingsstijl en herken deze bij de 
ander
In deze stap kijk je naar het gedrag dat iemand vertoont bij een 
probleem, meningsverschil of ruzie. Je analyseert dit gedrag aan 
de hand van de vijf conflictoplossingsstijlen. Over Gorilla’s, Hazen, 
Teddyberen, Mieren en Vossen!

Stap 9. Wissel moeiteloos van stijl 
In deze stap leer je effectief en strategisch communiceren met 
Gorilla’s, Hazen, Teddyberen, Mieren en Vossen. Een pleidooi voor 
creativiteit!

Stap 10. Stuur creatief naar de oplossing 
In deze laatste stap ga je oplossingsgericht aan de slag. Gebruik 
je creativiteit om oplossingsgerichte vragen te stellen en andere 
etiketten te plakken.

Ik hoop niet dat de moed je hier al in de schoenen zakt. Het is beslist 
niet zo dat je bij elk meningsverschil door al deze 10 stappen heen 
moet. Zeker stap 1, 2, 4, 7 en 8 en 9 zijn vaardigheden die je, als je ze 
door hebt, vanzelf gaat toepassen. 

Kortom, verwonder je, verbaas je, realiseer je dat je sommige dingen 
al van nature doet, probeer mijn tips uit, besteed tijd en moeite aan 
de opdrachten en verbreed hiermee je conflictvaardigheden.

Als je de stappen consequent toepast, zal er binnen je bedrijf 
bewuster, vrijer, moediger en meer relaxed worden gecommuniceerd. 

Op naar een team met bevlogen werknemers, een laag ziekteverzuim 
en deadlines die worden gehaald. Waar wacht je nog op? En garde! 
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STAP 1 

Creëer een 
conflictantenne
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’Je gaat het pas zien als je het doorhebt.’ 

Johan Cruijff 

In deze stap kijk je naar de signalen van een naderend conflict en 
het ontwikkelen van een antenne waarmee je alle conflictsignalen 
feilloos kunt opvangen.

Allereerst: wat is dat eigenlijk, een conflict? Er zijn veel definities 
geformuleerd en dit is mijn favoriet: Een conflict is een botsing van 
waarheden, die niet in één verhaal passen.

Bij arbeidsmediations spreek ik de partijen vaak pas als de 
zaak al flink is geëscaleerd. Achteraf hoor ik de leidinggevende 
vaak zeggen dat zij de waarschuwingssignalen van het 
naderend conflict eigenlijk wel heeft gezien, maar hoopte dat 
het allemaal wel mee zou vallen of vanzelf zou overwaaien.  
Een gemiste kans dus. Er is namelijk geen beter moment voor actie 
dan het allereerste moment dat je een conflict registreert, het 
aanvoelt, dat je antenne een signaal oppikt. Ik noem het altijd het 
bespeuren van het craquelé. Van die mooie aardewerken vazen waar 
kleine haarscheurtjes in ontstaan. Je ziet het nauwelijks, maar op 
een dag is de vaas ineens niet meer waterdicht, of barst deze ineens 
in stukken uiteen als je hem te hard neerzet. 

Je ziet het, je voelt het aan en toch sluit je je ogen ervoor. Waarom 
gebruik je je antenne niet? Het antwoord is even simpel als treurig: 

1. Tijdgebrek: de grote hoeveelheid werk, de druk, het tijdgebrek 
maakt dat je het probleem weliswaar registreert, maar hoopt dat 
het goed komt. Gezeur, gedoe en conflicten zitten je dan alleen 
maar in de weg.

STAP 1
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2. Een hekel aan conflicten: hoewel het beeld misschien anders 
is, blijkt in de praktijk dat de meeste leidinggevenden een 
conflict liever uit de weg gaan dan dat ze daadwerkelijk de strijd 
aanbinden. Voor de meeste teamleden geldt dit nog in sterkere 
mate.

3. Focus: Je hebt een klus te klaren, een tent te draaien, een 
opdracht of project tot een goed einde te brengen, dus je focus 
ligt per definitie meer op de inhoud dan op de relatie.

4. Optimisme: Ik spreek veel leidinggevenden, directeuren, 
managers en ik zie vaak een grote gemene deler. Resultaat-
gerichte, optimistische mannen en vrouwen die excelleren in 
het klaren van de klus. Altijd optimistisch gestemd. Komt goed!

Herken de signalen van een naderend conflict
Als je de signalen negeert, gaat een conflict door onder de 
oppervlakte. Het is verstandig om alert te zijn op bijvoorbeeld de 
volgende signalen.

Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel

Creëer een conflictantenne
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Bij een medewerker 
• De medewerker komt tegenwoordig ineens te laat.
• De medewerker neemt ineens heel vaak vrij (en is niet aan het 

verhuizen).
• De medewerker voert zijn opdrachten niet goed uit.
• De medewerker doet aan stemmingmakerij.
• De medewerker lijkt jou te ontlopen.
• De medewerker is snel geïrriteerd en prikkelbaar.
• De medewerker toont desinteresse in het werk.
• Je signaleert bij de medewerker verslechterde prestaties.
• De medewerker klaagt over hoge werkdruk.
• De medewerker is frequent kortdurend met ziekteverzuim.
• De medewerker toont een gemis aan focus en concentratie. 

In het team 
• Er vormen zich subgroepen in plaats van één gezamenlijke 

groep.
• Teamleden geven geen tegengas tijdens de vergadering, maar 

klagen wel bij het koffieapparaat.
• De lunch wordt niet meer gezamenlijk gehouden.
• Sommige teamleden werken door tijdens de lunch.
• Er is een gebrekkige communicatie en samenwerking.
• Deadlines en doelen worden niet gehaald.
• Er is uitstroom van talent.
• Er wordt geroddeld.
• Mensen beginnen op hun eigen eiland te werken.
• Het team vertoont verlies aan daadkracht.
• Er zijn collega’s en medewerkers met werkstress.
• Je constateert problematisch ziekteverzuim.

Warme en koude conflicten 
Sommige problemen verdwijnen vanzelf. De meeste echter niet. Die 
hebben alleen de neiging om verder te escaleren. Politicoloog en 
antroposoof Friedrich Glasl* ontwikkelde in 1997 de escalatieladder. 
Conflicten hebben volgens hem de neiging om zich van kwaad 
tot erger te ontwikkelen. In een lezing die ik van hem bijwoonde 
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op 8 oktober 2013, vertelde hij over het onderscheid tussen warme 
en koude conflicten. Warme conflicten zijn altijd heel makkelijk te 
herkennen. Als je medewerker of collega met stemverheffing en met 
een rode kop begint te praten, is het helder. Dat geldt ook bij iemand 
die wegloopt en met de deuren slaat. Dat signaal snap je helemaal. 
Deze collega is boos. Misschien zelfs op oorlogspad.

Koude conflicten zijn vaak veel lastiger te herkennen. Je ziet alleen 
dat mensen uit contact gaan, elkaar ontlopen, niet meer samen 
lunchen, op een eiland gaan werken, prikkelbaar zijn. Dit zijn 
natuurlijk al signalen dat iets niet lekker loopt. Opvallend is vaak dat 
mensen in dergelijke situaties ontkennen dat er sprake is van een 
conflict. 

‘Is er iets aan de hand?’ 
‘Nee, hoezo? Wat zou er zijn?’ 

Maar als iemand je niet aankijkt en bot en stuurs voor zich uitkijkt, 
krijg je toch het gevoel dat er onderhuids iets speelt. De kunst is 
dus om oog te hebben voor dit incongruente gedrag. Bij koude 
conflicten moet je dus dieper kijken. Is datgene wat iemand zegt ook 
datgene dat hij uitstraalt?

De kosten van een koud conflict
Onderzoeks- en adviesbureau Gallup publiceert jaarlijks Gallup’s 
state of the global workspace**, over hun jaarlijkse wereldwijde 
onderzoek naar de effectiviteit van het gebruik van het menselijk 
kapitaal in organisaties. Het bureau onderzoekt onder andere de 
mate van ‘engagement’, dat ik hier zal vertalen als ‘betrokkenheid’. 
Het is natuurlijk volstrekt duidelijk dat de betrokkenheid van een 
werknemer in een koud conflict laag is.

* Lezing Friedrich Glasl, 8 oktober 2013. De dynamiek van de conflictescalatie, bij de 
Vereniging voor Forensisch Mediators, gebaseerd op zijn boek Konfliktmanagement 
Bern/Stuttgart/Wien 2013. 
** Bron: GALLUP PRESS, GALLUP’S STATE OF THE GLOBAL WORKPLACE.  ISBN: 978-1-
59562 (2017). https://www.gallup.com.
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Gallup stelt dat het voor leiders en managers vaak heel lastig is om 
door te hebben welke medewerkers niet betrokken zijn. Zij zijn niet 
zozeer vijandig of storend, maar hebben de neiging hun tijd uit te 
zitten en hun werk te doen met weinig energie of passie. Betrokken 
werknemers daarentegen doen hun uiterste best om er altijd te zijn 
en zich enorm in te zetten. Dit leidt volgens Gallup tot maar liefst 
41% lagere afwezigheid en een 17% hogere productiviteit. Ze zijn 
ook loyaal aan het bedrijf en zullen niet snel vertrekken. Het is dus 
razend belangrijk om koude conflicten op te sporen en op te lossen!

In het schema hieronder zie je hoe Nederland het er in 2018 vanaf 
heeft gebracht met betrekking tot de betrokkenheid van mede-
werkers. Ik schrok er nogal van.

EMPLOYEES IN SEVERAL WESTERN EUROPEAN COUNTRIES *

Engaged % Not engaged % Actively disengaged %

Norway 17 75 8

Denmark 16 73 11

Iceland 16 76 8

Malta 16 70 14

Portugal 16 70 14

Germany 15 70 15

Sweden 14 75 11

Ireland 13 71 16

Switzerland 13 76 12

Austria 12 71 18

Finland 12 76 12

Netherlands 12 75 13

United Kingdom 11 68 21

Belgium 10 73 17

Luxembourg 8 80 13

France 6 69 25

Spain 6 79 15

Italy 5 64 30
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Alicia baalt. Al jarenlang werkt ze als boekhoudster bij een 
accountantskantoor. Ze is een harde werker en een loyale en 
attente collega. De afgelopen jaren heeft ze naast haar werk een 
studie gedaan. Het viel niet mee als alleenstaande ouder, maar ze 
heeft het hem toch maar geflikt. De titel AA-accountant is in the 
pocket. Ze hebben het nog uitgebreid gevierd op kantoor. Maar 
inmiddels is ze een jaar verder en doet ze nog steeds hetzelfde 
werk. Af en toe vraagt ze om meer uitdagende klussen en het 
liefst zou ze het ook over een salarisverhoging willen hebben. Ze 
neemt het zich steeds voor, maar ziet op tegen het gesprek met 
Annet. 

Alicia vertoont een soort stil verzet. Zo is ze uit de personeels-
vereniging gestapt en werkt ze ook helemaal niet meer over. Ze 
heeft de indruk dat ze voldoende signalen van haar ontevredenheid 
afgeeft. Op een moment ziet ze een advertentie op LinkedIn. Ze 
solliciteert en wordt tot haar verrassing aangenomen. Ze legt 
haar opzeggingsbrief op tafel. Annet komt er meteen aan. ‘Alicia 
wat is dat nu? We kunnen je toch niet missen?’ En dan pas komt 
het er allemaal uit: haar teleurstelling, de onheuse behandeling, 
het gevoel aan het lijntje te zijn gehouden. Annet schrikt. Ineens 
beseft ze dat Alicia eigenlijk al een tijd niet zichzelf is. ‘Heb ik 
eigenlijk wel voldoende mijn best gedaan om uitdagender klussen 
voor haar te zoeken?’, bedenkt ze. Ze belooft Alicia dat ze wordt 
gepromoveerd en werk mag gaan doen dat bij haar opleiding 
past.  Alicia twijfelt wel een beetje, maar voor haar is het duidelijk. 
Afspraak is afspraak. Ze gaat dus bij haar nieuwe werkgever aan 
de slag. Ze heeft nog flink wat vrije dagen staan en is op korte 
termijn verdwenen. 

Creëer een conflictantenne
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Als mediator heb ik geleerd dat een voorwaarde om tot een oplossing 
te komen, is dat je het hebt over de vis die onder tafel ligt te stinken, 
zonder dat je hem ziet. De eerste stap is dus om te onderkennen en 
te erkennen – door beide betrokkenen – dat er ergens zo’n vis ligt. 
Het aardige is dat als je gehoor geeft aan een signaal dat je opvangt, 
je eigenlijk nooit fout zit. Zelfs al was het een storm in een glas water, 
dan nog zul je zien dat je waardering krijgt voor het feit dat je er 
energie in hebt gestoken, er aandacht aan hebt gegeven.

In de volgende stap ga je aan de slag met het gereedschap dat je 
nodig hebt om de onderstroom helder te krijgen. De kunst van het 
vragen stellen!

1. Heb je zelf weleens een conflict meegemaakt? 
2. Als je terugkijkt, was het een warm of een koud 

conflict? 
3. Had je, achteraf gezien, de signalen kunnen herkennen 

van het naderende conflict. 
4. Als je deze signalen eerder had gezien of herkend, zou 

je dan anders hebben gehandeld, en zo ja, hoe? 
5. Zou de uitkomst van het conflict anders kunnen zijn 

geweest?
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‘Een van de dingen waar een leider voor staat, 
is het onzegbare zeggen, het onuitsprekelijke 

spreken en moeilijke vragen stellen.’ 

Vrij naar Salman Rushdie

In deze stap gaan we het echte probleem blootleggen via de kunst 
van het vragen stellen. 

Ik houd ervan om problemen op te lossen. Om niet te lang stil te 
staan, maar meteen in actie te komen. Jij ook?

Als advocaat opereerde ik ook vaak zo, als een automonteur. Er 
werkt iets niet en dat ga je repareren. Diagnose – Recept. Probleem 
– Procederen. U vraagt, wij draaien!

Als mediator heb ik dat moeten afleren. Niet praten, maar luisteren. 
Actief luisteren werd de belangrijkste tool. Het heeft even geduurd 
voordat dit kwartje bij mij viel. Maar toen het viel, gingen mijn ogen 
en oren open. Ik ben zoveel meer te weten gekomen over het echte 
probleem door mijn mond te houden en te luisteren. 

Ik ben ervan overtuigd dat hetzelfde kan gebeuren bij jou als leider. 
Problemen oplossen begint met het ontdekken van het echte 
probleem. Het onderliggende probleem. Lees tussen de regels door. 
Verken de onderstroom. 

Meer dan tweeduizend jaar geleden zei Socrates het al: de beste 
manier om een probleem op te lossen, is door het stellen van de 
juiste vragen.

De hamvraag wordt: waar zit jij nu eigenlijk mee? En (vergeet vooral 
niet de hand in eigen boezem te steken) waar zit ik zelf eigenlijk 
mee?
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Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel

Gereedschap 

Luisteren, Samenvatten, Doorvragen 
Je kent deze basistool voor communiceren vast wel. Zorg dat je LSD 
in je toolkit hebt.

We willen allemaal gezien, gehoord en begrepen worden. Actief 
luisteren betekent dat je gesprekspartner ervaart dat je naar hem 
luistert. Het benadrukt je betrokkenheid.

Vat vervolgens samen wat je hebt gehoord. En nee, dat is niet raar en 
ook geen verlies van tijd. Integendeel, het biedt zes grote voordelen.

Word een meester-vragensteller
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De zes voordelen van samenvatten
• Jij vat samen, dus je hebt geluisterd.
• Jij brengt met je samenvatting structuur aan.
• Je gesprekspartner kan je corrigeren als je iets niet goed hebt 

begrepen.
• Je gesprekspartner kan zichzelf corrigeren als hij iets eigenlijk 

anders heeft bedoeld. 
• Je geeft jezelf nadenktijd. 
• Je voorkomt ruis op de lijn.

Samenvatten zorgt voor structuur en het gevoel te worden gehoord. 
Het is ook belangrijk dat iemand zich niet eindeloos blijft herhalen. 
Het gaat om de essentie. Je kunt op die manier ook de hoofdlijnen 
helder krijgen en een aantal zijwegen achterwege laten. Soms 
komt iemand steeds weer op die zijweg terecht. Blijkbaar is die dan 
belangrijk. Waarom wil iemand die zijweg in? Probeer erachter te 
komen. 

Vraag gestructureerd  
Het is verstandig om een bepaalde volgorde aan te brengen in je 
vraagstelling:
• Begin met lineaire vragen: Wie-Wat-Wanneer-Hoe?
• Dan relationele vragen: Wie heeft dit bedacht? Op wiens 

initiatief was dat?
• Vraag door. Stel vooral veel open vragen, zoals: ‘Wil je er wat 

meer over vertellen?’ en ‘Wat zijn de belangrijkste zaken die er 
spelen?’

• Vat samen: vat alleen de feiten samen. Laat de rest gewoon even 
liggen.

• Stel een controlevraag: vraag na de samenvatting of je het 
gesprek correct hebt samengevat. ‘Klopt het zo? Heb ik het zo 
goed begrepen?’

Gedraag je als een detective
Je kunt een probleem alleen oplossen als je het echt in kaart hebt. 
Luister onbevooroordeeld en wees vooral ook alert op wat er niet 
wordt gezegd, luister tussen de regels door.
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• Check je aannames. It ain’t necessarily so.
• Let op als je al denkt te weten wat de ander gaat zeggen. Blijf 

luisteren. Loop niet op je conclusies vooruit. 
• Wees je bewust van je eigen vooroordelen en stokpaardjes. 
• Vraag door als er een onverwachte wending is, als de conclusie 

vreemd overkomt, als iemand non-verbaal iets anders uitstraalt. 
• Je kunt niet praten en luisteren tegelijk. Laat af en toe rustig een 

stilte vallen. 

Gebruik de Afpelmethode: What you see is not what you get 
Wat je mensen hoort zeggen, is vaak niet de echte kern van het 
probleem of conflict. Daarvoor moet je vragen-vragen-vragen. Je 
pelt de ui schil voor schil af. 

Afpelvragen zijn dus vragen die je stelt om de werkelijke belangen 
naar boven te halen die achter de ingenomen standpunten liggen. 
Ze helpen je tot de werkelijke kern van het probleem te komen.  
Net zoals je de ui moet pellen of schillen om te komen tot de lekkere 
kern. Verwijder de verschillende onbruikbare schillen (de ingenomen 
stellingen en de standpunten) en kom stapsgewijs tot de kern. Er 
zijn nogal wat lagen om af te pellen:
1. De schil van de standpunten
2. De schil van de gedachten, overtuigingen, interpretaties
3. De schil van de emoties en gevoelens
4. De schil van de zorgen en de behoeften
5. De echte wens

Hieronder vind je tien voorbeelden van afpelvragen waarmee je tot 
de kern kunt komen:
• Wat bedoel je hiermee? 
• Waar gaat het je echt om? 
• Waar maak je je zorgen om? 
• Waar zit je eigenlijk mee? 
• Kun je je doel alleen op deze manier bereiken? 
• Wat maakt dit zo belangrijk? Voor welk doel is dat dan zo 

belangrijk? 
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• Wat levert het je op als je dit zou krijgen? 
• Wat gebeurt er met je als je het niet krijgt? 
• Wat zorgt ervoor dat dit je zo raakt?
• Hoe kom je tot deze overweging?

En wat moet je vooral NIET doen
Stel geen waarom-vraag
De waarom-vraag werkt niet bij relaxed ruziemaken. Waarom niet, 
Joyce? (1-0 voor jou!)

In de waarom-vraag zit impliciet het laten afleggen van 
verantwoording. Dat begon al als kind. Waarom ben je te laat thuis? 
Waarom begin je zo laat met je huiswerk? Waarom eet je je groente 
niet op? Waarom slingeren al je kleren altijd door de kamer?

Het is een sfeerbedervende vraag. Veel mensen ervaren deze vraag 
op een onbewust niveau als een machtsstrijd. Je krijgt het gevoel 
dat je iets niet goed hebt gedaan. Je wordt ter verantwoording 
geroepen. De waarom-vraag maakt onzeker of juist geërgerd. Het 
kan de strijd aanwakkeren.

Als je de vraag anders formuleert, maak je meer kans op een dialoog. 
Er komt meer ruimte. 
Eenvoudig is het niet. De waarom-vraag zit bij veel mensen inge-
bakken. 

Stel een andere vraag dan WAAROM? 
• Welke factoren hebben er meegespeeld? 
• Hoe heb je deze keuze gemaakt?
• Waarmee heb je allemaal rekening gehouden?
• Wat waren jouw overwegingen?
• Wat denk jij dat er nu nodig is?
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Ga NIET uit van je eigen vooronderstellingen en oordelen
Als je bezig gaat met de edele kunst van het vragen stellen, dan is het 
belangrijk dat je daar blanco ingaat. Je kunt alleen beluisteren wat er 
in de onderstroom gebeurt als je niet meteen zelf invult en er je eigen 
etiketten opplakt. Luister dus zoals de detective luistert.

Laat OMA thuis! 
• Oordelen 
• Meningen
• Aannames

Michiel is lead-analist. Hij werkt al erg lang bij hetzelfde bedrijf. 
Hij is sympathiek en iedereen mag hem graag. Hij is de motor 
van de personeelsvereniging. Michiel is twee jaar geleden lead-
analist geworden. Hij is er flink trots op. Het werk valt hem wel 
zwaar. Hij wordt ingezet op complexe projecten en er wordt 
van hem verwacht dat hij de twee junior-analisten aanstuurt 
en voortdurend de voortgang van het project afstemt met de 
leadprogrammeur en de projectleider. Hij maakt lange dagen, 
ook omdat een van de junior-analisten veel ziek is. Thuis wordt 
hem dat niet altijd in dank afgenomen. Zijn partner klaagt veel en 
vaak over zijn afwezigheid.

Michiel voelt zich gemangeld. Hij slaapt slecht, omdat hij het werk 
niet kan loslaten. Het maalt door zijn gedachten. Als hij heeft 
overgewerkt, weet hij dat er thuis weer een boze partner op hem 
zit te wachten. 

Jij bent als manager geconfronteerd met klachten van je 
opdrachtgever. Opnieuw is er een deadline niet gehaald. 
Michiel lijkt het overzicht kwijt te zijn, hij verliest zich in details. 
De opdrachtgever is not amused. Er wordt gedreigd met een 
schadeclaim. 

Jij gaat met Michiel in gesprek. Je wilt hem – vooralsnog – niet kwijt, 
maar hij moet echt zijn leidinggevende taken serieus gaan nemen.
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In de volgende stap richten we de aandacht op het brein. Voor 
problemen oplossen moet je je rationele brein aanspreken. Kan 
iedereen dat wel?

Oefen de casus van Michel eens ‘droog’. Het beste werkt 
het als je een medespeler vindt, maar je kunt natuurlijk 
ook voor jezelf een aantal vragen opschrijven die je 
zou kunnen stellen. Stel afpelvragen en blijf weg bij de 
waarom-vraag.
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’Tachtig procent van alle keuzes is gebaseerd op angst. 
De meeste mensen kiezen niet wat ze willen.  
Ze kiezen voor wat ze denken dat veilig is.’

Phil McGraw – Amerikaans psycholoog en televisiepresentator,  
beter bekend als Dr. Phil 

In deze stap sta je stil bij je brein. Het is opgebouwd uit lagen 
en het oudste stuk brein reageert vaak als eerste (het is immers 
verantwoordelijk voor je voortbestaan). 
Paul MacLean* ontwikkelde de theorie van het ‘drie-enige brein’  
(‘triune brain’). 

We denken allemaal van onszelf dat we slimme en rationele mensen 
zijn, die geen ondoordachte beslissingen nemen, omdat we altijd 
goed nadenken. 

Het zal je misschien verbazen hoeveel beslissingen er worden 
genomen op basis van instincten en emoties. Ons zoogdierenbrein 
(en zeker ons reptielenbrein) heeft sterk de neiging om ons denkend 
brein te overheersen. En dat is vervelend, want juist in het rationele 
brein worden de beste beslissingen genomen. 

We kennen het eigenlijk allemaal. Als twee mensen letterlijk met 
elkaar in gevecht raken, is het nutteloos om langs de kant te staan 
roepen: ‘Beste mensen, gebruik je verstand nu eens. Dit lost toch 
helemaal niets op.’ Nee, instinctief doen we dan het juiste. We halen 
eerst de vechtende partijen uit elkaar, kalmeren ze en gaan daarna 
pas in gesprek. Zo simpel is het dus ook als mensen verbaal met 
elkaar in conflict komen. 

Hierna volgt een analyse van het brein waar partijen in zitten tijdens 
een (naderend) conflict.

* MacLean, P.D. (1990). The Triune Brain in Evolution. ISBN 978-03-06431-68-5. 
Springer Publishing.
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Een korte beschrijving
Ik ben geen bioloog of neuroloog, dus ik leg het uit met mijn simpele 
juristenverstand. 

1. Reptielenbrein
Ons oudste brein bestaat vooral uit de hersenstam. Vanuit dit brein 
wordt ons voortbestaan gegarandeerd, halen we adem, verteren we 
ons voedsel en regelen we de voortplanting. 

Dit reptielenbrein zorgt ervoor dat we kunnen overleven. Het is 
constant alert zijn op het spotten van mogelijk gevaar, waarna het 
onmiddellijk het signaal afgeeft om: 
• op de vlucht te slaan.
• te bevriezen.
• te vechten.

Dit brein is vliegensvlug. Fantastisch als je door de Canadese bossen 
loopt en je op vijf meter afstand ineens een beer bespeurt. Zo kun 
je zo hard rennen als je kunt, heel stil bij elkaar blijven staan zodat 
je een boom lijkt of – in het onwaarschijnlijke geval dat je rondloopt 
met een wapen – het gevecht aangaan. 

In het dagelijks leven worden we in Nederland niet zo heel vaak 
geconfronteerd met een beer. Toch zie je nog wel eens ‘beren op 
de weg’, of is je collega een ongelikte beer. Bij flinke stress geeft 
je reptielenbrein hetzelfde signaal af. Je slaat op de vlucht, wordt 
buitensporig boos of staat als aan de grond genageld. En helaas, 
conflicten doen hetzelfde met ons als zo’n beer.

2. Zoogdierenbrein 
Het limbisch systeem speelt een grote rol bij emotionele reacties. 
Dankzij dit brein kun je genieten van eten en drinken, van lichamelijk 
contact, van seks. Van liefde en genegenheid. Van plezier. Het 
zoogdierenbrein zorgt ervoor dat je gebeurtenissen waar je ooit 
blij van werd goed onthoudt, zodat je ze kunt herhalen. Tot zover 
het goede nieuws. Maar dit brein speelt natuurlijk ook een rol bij 
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onplezierige gebeurtenissen. Waar je pijn hebt ervaren, verdriet, 
angst, schuld en schaamte. Je zoogdierenbrein is druk in de weer 
om dit soort nare gebeurtenissen te signaleren en waarschuwt je 
om daarvan weg te blijven. 

Dit brein is nogal kippig. Het is vooral bezig om op korte termijn 
gedrag te herhalen waar je eerder blij van werd, en gedrag te 
vermijden dat in een eerder stadium niet zo prettig was. 

Je zoogdierenbrein zorgt ervoor dat je de belofte om twee keer per 
week naar de sportschool te gaan al in de derde week van januari 
hebt losgelaten. ‘Het is koud en glad, de vorige keer heb ik echt 
enorm spierpijn gehad. Niet fijn. Morgen is er weer een dag.’
Je zoogdierenbrein zit ook vol uitstelgedrag. We kennen het  
allemaal. Je zoogdierenbrein wil het graag leuk voor je houden en 
niet vervelend of pijnlijk.

Een belangrijk ‘nootje’ in het zoogdierenbrein is de amygdala, een 
kern van neuronen in de vorm van een amandel. Het is altijd druk in 
de weer. Het koppelt de informatie die het krijgt van je ogen, oren, 
neus, mond of huid en legt een koppeling met emoties. Bij angst 
slaat hij meteen alarm in het reptielenbrein.
 

Ik heb de irritante gewoonte om eerst de dossiers te pakken die 
ik snel kan afwerken. Vol trots kijk ik dan aan het eind van de dag 
naar de centimeters dossiers die ik heb weggewerkt. De lastige 
dossiers komen steeds weer onderop de stapel. Tot ik er niet meer 
omheen kan en ik echt dat dossier – dat me al die tijd met van 
die priemende oogjes ligt aan te staren – moet pakken. Alles om 
me heen moet ik laten vallen om tot diep in de nacht door te 
werken. Theatervoorstelling gemist, ongezonde pizza gegeten en 
bloeddruk op een kookpunt. Waar zat ik toch al die tijd met mijn 
hoofd? Duidelijk niet in mijn rationele brein. 
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Als je medewerker het moeilijk vindt om voor haar mening uit te 
komen, bang is voor kritiek, schrikt van stemverheffing, bang is 
uitgelachen te worden vanwege een creatief idee, dan kan het 
zomaar zijn dat het zoogdierenbrein het wint van het rationele brein 
en ervoor zorgt dat ze haar mond houdt. De angst voor een nare 
reactie uit het verleden zorgt ervoor dat ze dit gedrag hier en nu 
vermijdt. De werkvloer ligt vol met gemiste kansen.

3. Rationele brein 
Dit zit vooral in de neocortex. Dit brein maakt het intelligente denken 
mogelijk en zorgt ervoor dat je communiceert via taal. Het kan 
situaties afwegen en daarbij zowel verstand als gevoel gebruiken. 
Dit brein zorgt ervoor dat je verstandige keuzes maakt. 

Als je dus een geschil hebt, een meningsverschil, een probleem, een 
discussie of een conflict, dan geeft het de beste kans (ik denk zelfs de 
enige kans) als je kunt schakelen vanuit je rationele brein.

Helaas is dit brein het jonkie en dan ook nog zonder de snelheid 
van de jeugd. Het reptielenbrein en het zoogdierenbrein zijn ouder 
en sterker. Bij stress, of als we flink op elkaars rode knop drukken, 
reageren we vaak vanuit ons reptielenbrein of zoogdierenbrein. 
In plaats van rationeel te handelen en het conflict aan te pakken, 
gaan we vechten, vluchten of bevriezen, of houdt ons brein ons weg 
bij dat nare stuk en stuurt ons naar iets wat meer plezierig is. Naar 
uitstellen, er gewoon niet meer aan denken of gewoon iets anders 
doen.

We doen dus iets tussen destructief en weinig constructief in. Wees 
je er bewust van! 

Doe de breincheck
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Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel

Manager Tim belt. Hij vertelde mij dat hij onlangs zo nijdig werd 
door een opmerking van de CEO, dat hij terug op zijn kantoor 
meteen zijn ontslagbrief ging typen. Op dat moment spookte ik 
ineens door zijn brein: ‘Ik hoorde het jou gewoon zeggen, Joyce’,  
grijnsde hij. ‘Neem nooit een beslissing vanuit je reptielenbrein. In 
dat brein kun je niet denken. Ga een frisse neus halen en tel tot 10, 
of 100 of 1000. Eerst kalmeren, dan reageren!’

Tim is naar huis gegaan en is met zijn vrouw een flinke wandeling 
langs het strand gaan maken. De brief heeft hij niet geschreven. 
Wel is hij het gesprek aangegaan!

In de volgende stap leer je hoe je iemand uit het reptielenbrein of 
zoogdierenbrein krijgt.
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Bespreek met je partner, je collega of een vriend(in) 
een situatie die je hebt meegemaakt waarbij je zelf in 
het reptielenbrein bent terechtgekomen of waarbij dat 
gebeurde met een collega, klant of opdrachtgever.
1. Wat gebeurde er precies?
2. Wat deed dat bij jou?
3. Hoe is het afgelopen?
4. Ben je tevreden over het resultaat of had je het bij 

nader inzien anders willen doen. Zo ja: hoe?

Doe de breincheck
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’De ware aard der dingen wordt door onze woorden 
niet onthuld maar verhuld.’

Plato

Je hebt inmiddels het naderende conflict gesignaleerd, een 
inschatting gemaakt of iemand aanspreekbaar is, je hebt het 
onzichtbare zichtbaar gemaakt. In deze stap maak je de taxatie of je 
het verstandige gesprek kunt aangaan of dat je iemand eerst uit het 
reptielenbrein of zoogdierenbrein moet halen.

Als je maar één ding meeneemt uit dit boek, is het hopelijk deze 
stap. De wetenschap dat ‘the heat of the moment’ het aller-
allerslechtste moment is om een beslissing te nemen. De enige 
handelingsmogelijkheden bij een verblijf in het reptielenbrein zijn 
vechten, vluchten of bevriezen. Er is dus geen denkhoofd actief! 

Elk verstandig gesprek is uitgesloten. Ga het gesprek dus niet aan voor 
je eerst je EHBBO-tas (Eerste Hulp Bij Brein Ongelukken) hebt gepakt. 

Kenmerken van vechtgedrag
Je ziet het voor je gebeuren. Rode kop, gespannen spieren, 
soms zelfs trillen, geschreeuw. Besef dat je te maken hebt met 
iemand in het reptielenbrein. Met iemand die eigenlijk volstrekt 
ontoerekeningsvatbaar is. Besef dat deze persoon niet in staat is 
tot het nemen van enige rationele beslissing. Vechten heeft echter 
meerdere gedaanten:
• klagen
• kritisch worden
• verwijten maken
• vertellen wat de ander beter moet doen
• boos worden
• gelijk willen halen
• frustratie uiten

STAP 4



47

• de ander als het probleem bestempelen
• afkeurende opmerkingen, enzovoort.

Handvatten bij een vechtende gesprekspartner
Laat je gesprekspartner vechtgedrag zien, reageer dan als volgt: 
• Sta stil en bekijk de situatie even objectief. 
• Stel voor jezelf vast wat er aan de hand is.
• Reageer als dat kan begripvol, of geef aan dat je deze situatie 

voor je gesprekspartner heel vervelend vindt.
• Kalmeer hem, stuur hem naar buiten of naar huis.
• Vraag een bevriende collega om zich over hem te ontfermen
• Ga niet in op de inhoud.
• Zorg ervoor dat er geen beslissing wordt genomen. Morgen is 

er weer een dag.

Als je als leider bij jezelf voelt dat je op ontploffen staat om wat er 
is gebeurd (of wat er juist allemaal niet is gebeurd, terwijl het wel 
is beloofd), als je geconfronteerd wordt met ongelooflijk stomme 
fouten, als het bloed naar je hoofd stroomt, je spieren zich spannen 
en je vechtneigingen krijgt, dan is dat echt het moment om tot 
tien te tellen en te beseffen dat er nu geen beslissing mag worden 
genomen. Overleg met een collega, doe je verhaal aan je (levens-)
partner, ga naar HRM, ga even uitwaaien, maar neem geen beslissing! 

Kortom, probeer tot rust te komen en ga tijdelijk op je handen zitten.

Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel

Schakel naar het juiste brein
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Het begint zo mooi. Bernard en Sabine, twee vijftigers uit de zorg 
en de ICT, beginnen samen een hotel-restaurant. Een herberg 
eigenlijk, waar dan alleen gezellige mensen zullen komen. Het 
roer gaat om!

Bernard is de rustige. Hij zorgt voor de structuur, de website, de 
administratie. Alles prima op orde. Sabine is de gezellige, eigenlijk 
echt de herbergierster. De gasten zijn enthousiast.

Alleen het restaurantgedeelte loopt niet. Het is toch wat anders om 
dag in dag uit een restaurant te runnen dan gezellig met vrienden 
in de tuin te barbecueën. Alhoewel het financieel niet makkelijk is, 
besluiten ze om toch maar een kok in de arm te nemen. 
Het werkt. Ook het restaurant zit vol. Toch doet het wat met de 
dynamiek, zo’n derde erbij. Bernard heeft er niet zoveel problemen 
mee, maar Sabine merkt dat ze toch problemen krijgt met de 
eigengereide kok. Vlak voor Kerst barst de bom.

De gasten hebben twee baby’s meegenomen. Om de haverklap 
moet er weer een potje Olvarit of pap worden opgewarmd. In de 
keuken is er geen magnetron. Elke keer moet Sabine weer naar 
boven naar haar eigen woongedeelte om de potjes op te warmen. 
Ze heeft al een paar keer eerder aangekaart bij kok Koen dat er 
een magnetron in de keuken moet komen. ‘In mijn keuken geen 
magnetron. Stel je voor!’ Einde discussie. Op een dag is Sabine 
het zat. Ze koopt een magnetron, zet wat schalen aan de kant 
en plaatst de magnetron in de keuken. Dan zijn de rapen gaar. 
Twee kapiteins op een schip. Kok Koen dreigt op te stappen als de 
magnetron niet uit de keuken wordt verwijderd. Sabine weigert 
dat. Zij is nota bene de eigenaar, de baas. 

De drukke kerstdagen naderen. Bernard krijgt er pijn van in zijn 
buik. Hij slaapt er slecht van. De spanning loopt dusdanig hoog op 
dat ze vlak voor Kerst bij mij aan tafel belanden voor mediation. 
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De magnetron was natuurlijk alleen het topje van de ijsberg. 
De trigger. Daaronder speelde de kwestie van macht. Sabine en 
Koen: beiden volop in hun vechtende reptielenbrein. Bernard 
is inmiddels bevroren of eigenlijk misschien al weggevlucht. 
Elke actie lokt een reactie uit. Als kok Koen dreigt met opstappen, 
drukt hij bij Sabine op een rode knop. Zij is nota bene de eigenaar, 
ze laat zich niet chanteren. Dus Sabine vecht terug en dreigt met 
zijn ontslag. Bernard vlucht weg of verstijft. Hij gaat uit contact 
en doet helemaal niets meer. Hij sluit zich op in zijn kantoor en 
staart voor zich uit. Niemand denkt op dat moment nog aan de 
rampzalige consequenties voor het hotel-restaurant.

 
Als mediator leek mij de oplossing uitermate simpel. Er is vast een 
andere plek te vinden voor de magnetron. Bezwijk niet aan de 
verleiding om dat voor te stellen. Kansloos. Dat is een rationele 
oplossing die dus geen recht doet aan de trigger, waardoor iedereen 
in zijn reptielenbrein is terechtgekomen. Ik kan het niet vaak genoeg 
zeggen. In het reptielenbrein is het denkhoofd uitgeschakeld!

Kenmerken van vluchtgedrag
Vluchtgedrag herkennen is lastiger dan het herkennen van 
vechtgedrag. Vluchtgedrag hoort eigenlijk bij het onderwerp koude 
conflicten. Letterlijk gezien is vluchten eenvoudig. In de oertijd zette 
je het gewoon op een rennen als je achterna werd gezeten door een 
roofdier. In het dagelijks leven wordt het vluchtgedrag vaak ‘verpakt’ 
door:
• Het gesprek afkappen.
• Weglopen.
• Niet echt luisteren.
• Zich ziek melden.
• Jou uit de weg gaan.
• Van onderwerp veranderen.
• Zichzelf verdedigen, in de hoop dat de ander ziet dat hij/zij het 

fout heeft.
• Weigeren te antwoorden.
• Niet reageren.
• Uit contact gaan. 

Schakel naar het juiste brein
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Handvatten bij een vluchtende gesprekspartner
Hoe verleidelijk het ook is, een rationeel gesprek zal niet werken. 
Je moet eerst proberen om het gevoel van veiligheid weer terug te 
krijgen. Zo is het vaak onverstandig om een collega, die zich na een 
ruzie ziek heeft gemeld, te vragen om terug te komen op het werk 
om erover te praten. Een gesprek bij iemand thuis, of een kop koffie 
buiten de deur met een ander dan degene met wie er ruzie is, kan al 
veel helpen.

Ik merk dat een uitnodiging om bijvoorbeeld onder mijn begeleiding 
op mijn kantoor of online met elkaar in gesprek te gaan ook al kan 
helpen. We noemen dat dan ook nog helemaal geen mediation, dat 
is het ook niet. Het is gewoon een goed gesprek om te proberen de 
lucht te klaren onder leiding van een gespreksleider/moderator.

Laat je gesprekspartner vluchtgedrag zien, reageer dan als volgt:
• Accepteer als dat mogelijk is een korte time-out.
• Zorg voor een gevoel van veiligheid.
• Ga pas daarna in gesprek, bij voorkeur op neutrale grond. 

En wat nu als je zelf de neiging krijgt om te vluchten? Als je nog 
maar één gedachte hebt en dat is ‘wegwezen hier, ik kom hier nooit 
meer terug, ik wil met deze man/vrouw nooit meer in een kamer 
zitten!’ Besef dan dat je in je reptielenbrein zit en dat er dus niks mag 
worden besloten. 

Maak aan je gesprekspartner duidelijk dat je een time-out nodig 
hebt. Een time-out is echt iets anders dan een vlucht. Iedereen 
begrijpt een time-out. Ga naar buiten of naar huis, maar doe vooral 
niets definitiefs!

In het verleden heb ik heel regelmatig bij de rechter gestaan 
omdat een werknemer op staande voet was ontslagen door een 
werkgever die handelde vanuit het reptielbrein. 
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Aanvankelijk hoorde ik zo’n verhaal verbaasd aan. Elke werkgever 
weet toch dat het een hachelijke zaak is om een werknemer op 
staande voet te ontslaan? De eisen aan een rechtsgeldig ontslag 
op staande voet zijn dermate zwaar dat dit maar zelden lukt. 
Zelfs als je gelijk hebt, moet je het nog maar kunnen bewijzen. 
Bovendien zijn de gevolgen voor een werknemer zo groot. 
Verlies van inkomen, geheel of gedeeltelijke weigering van de 
werkloosheidsuitkering, dat in feite geen enkele werknemer 
uiteindelijk berust in het ontslag op staande voet. 

Hetzelfde geldt voor een werknemer in het reptielenbrein die 
zelf ontslag op staande voet neemt. Die heeft helemaal niet 
nagedacht over de vreselijke financiële gevolgen.

Als buitenstaander hoor je het verhaal dan hoofdschuddend aan. 
Wat maakt dat weldenkende mensen dit soort onnadenkende 
beslissingen nemen? Het antwoord is uitermate simpel, zoals je  
natuurlijk inmiddels weet. Het denkhoofd was even ergens anders. 

Kenmerken van bevroren gedrag
Het komt minder vaak voor, maar toch heb je vast wel een keer een 
situatie meegemaakt dat iemand als verstijfd achter zijn bureau zat 
na het horen van een akelige mededeling. Mensen kunnen op dat 
moment daadwerkelijk niet meer voor- of achteruit. Ze zitten op een 
stoel, staren voor zich uit en er komt geen woord meer uit. Totaal 
verstijfd. Ze kunnen geen antwoord meer bedenken en weten ook 
niet meer te reageren. Een ongemakkelijke situatie. Je herkent deze 
situatie aan:
• Geen reactie meer (kunnen) geven 
• Voor zich uit staren 
• Apathisch zijn
• Verstijfd zijn.

Schakel naar het juiste brein
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Ook nu zal er eerst veiligheid moeten komen voordat er weer 
beweging is. Geef diegene een glas water en stel bijvoorbeeld voor 
om even naar buiten te gaan voor een wandelingetje. Zeg: ‘Volgens 
mij wil je hier op dit moment helemaal niet zijn. Heb je even behoefte 
aan een time-out? Dan praten we straks verder.’

Handvatten bij een bevroren gesprekspartner
Laat je gesprekspartner bevroren gedrag zien, reageer dan als volgt:
• Probeer iemand letterlijk in beweging te krijgen door 

bijvoorbeeld even de frisse lucht in te gaan. 
• Creëer een gevoel van veiligheid.
• Ga pas daarna in gesprek, bij voorkeur op neutraal terrein.

In de volgende stap lees je meer over de rol van emoties in het 
conflict. 
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Lees de casus van Bernard en Sabine en de kok nog een keer 
door. Twee kapiteins op een schip. In hun reptielenbrein. De 
derde kapitein is weggevlucht.

Op het eerste gezicht lijkt er sprake van een machtsstrijd. 
Don’t jump to conclusions and dig deeper:

Als je doorvraagt, kom je waarschijnlijk uit op waarden. 
• Welke waarden spelen er mogelijk mee? 

Als je nog een niveau dieper gaat, kun je je afvragen of ze 
elkaar zien, horen en waarderen. 
• Kijk bij iedere betrokkene waar er sprake kan zijn van 

niet gezien, niet gehoord en niet gewaardeerd worden. 

Schakel naar het juiste brein
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‘Bij het omgaan met mensen, moet je niet vergeten 
dat je niet te maken hebt met wezens met logica, 

maar wezens met emotie.’ 

Dale Carnegie

Gelukkig, je hebt iemand uit het reptielenbrein gehaald en dat 
is prachtig. Het nadeel is alleen dat je denkt dat je medewerker 
vervolgens weer in het rationele brein zit en dat je meteen weer zinnig 
en zinvol kunt overleggen. Helaas. Go slow. Het zoogdierenbrein wil 
eerst aandacht!

In deze stap sta je stil bij de vraag hoe om te gaan met emoties van 
je medewerker. Je kunt helaas niet ineens vanuit het reptielenbrein 
weer in het rationele brein aan de slag. Er volgt eerst nog een 
tussenstap in het zoogdierenbrein. 

Hoe werkt het? Er is een situatie, een feit. Je ontwikkelt er een 
gedachte over en bijna gelijktijdig ontstaat er een gevoel. Vaak 
spreken we deze gevoelens niet uit. Soms beseffen we niet eens dat 
er sprake is van een bepaald gevoel, laat staan bij onze medewerkers 
en collega’s. Gevoelens zijn een onderbelicht terrein. Hierbij stilstaan 
is voor softies. 

Niets is minder waar. Er niet bij stil willen staan, is onverstandig 
en onzakelijk. Problemen, zorgen, conflicten, roepen nu eenmaal 
gevoelens, emoties op. En daar zul je als leider iets mee moeten, want 
anders gaan deze emoties belemmerend werken op het vinden van 
een oplossing. Je wilt bij je team het rationele brein activeren, toch?

Teams werden van oudsher gebouwd op basis van ieders expertise. 
Gaandeweg kwam er meer aandacht voor het samenwerken van 
verschillende persoonlijkheden. We gingen aan de slag met allerlei 
typologieën. Kleuren, hoedjes, drijfveren en noem maar op. Zelf ben 
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ik er ook dol op. De vraag is of het allemaal wel zoveel zoden aan de 
dijk zet.

Er komt de laatste jaren meer aandacht voor het begrip 
psychologische veiligheid binnen teams. Een concept dat is 
ontwikkeld door professor Amy Edmondson*, een hoogleraar aan 
Harvard. Angst en stress werken remmend op het leervermogen, 
het is nadelig voor analytisch nadenken, creatief inzicht en het 
vermogen om problemen op te lossen. Bij stress en angst leveren 
mensen dus niet hun beste prestaties. 

Heel interessant is Project Aristotle: het onderzoek naar 180 teams 
werkzaam bij Google. Uit dit onderzoek onder leiding van Rozovsky** 
blijkt dat psychologische veiligheid een hele belangrijke rol speelt 
bij het vormen van een topteam. 

Een team wordt pas een topteam als het voldoet aan de volgende 
voorwaarden:
• Vrijuit je mening kunnen geven.
• Fouten mogen maken. 
• Anderen om hulp kunnen vragen.
• Het idee hebben dat je eigen unieke kwaliteiten worden 

gewaardeerd en benut.
• Niet afgewezen worden omdat je anders bent.
• Veiligheid voelen om risico’s te nemen.
• Niet het gevoel hebben dat iemand je inspanningen ondermijnt.

Creativiteit, lef en innovatie komen alleen tot stand in zo’n open 
en veilige omgeving waar je dus kunt gaan brainstormen zonder 
daarop te worden afgerekend. Er moet een basis zijn van vertrouwen 
in elkaar, jezelf mogen zijn en dan samen het verschil willen maken. 
Kortom: relaxed ruziemaken!

* Edmondson, A.C. (2019). De onbevreesde organisatie (1ste editie), ISBN 
978-90-47013-28-0. Reed Business Education.
** Rozovsky, J. ‘The five keys to a successful Google team’, In: Work Blog 17 november 
2015, reworkwithgoogle.com/blog/five-keys-to-a-successful-google-team.
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In mijn hardcore-advocatentijd zou ik dit hebben betiteld als ‘een 
hoog gehalte aan kretologie’, maar de tijden zijn veranderd en ik 
ook. Ik werk onder andere met medewerkers die ziek thuis zitten 
en waarbij het vermoeden van de bedrijfsarts bestaat dat er sprake 
is van een onderliggend conflict. Mijn uitdaging is om als een 
soort go-between, een pendelmediator, dit conflict op te sporen 
en uiteindelijk samen met de medewerker en de leidinggevende 
tot een oplossing te brengen. In de gesprekken die ik voer met 
de thuiszittende – al dan niet overspannen – medewerker blijkt 
er inderdaad heel vaak sprake te zijn van moeilijk te kanaliseren 
emoties. Als we hier aandacht aan besteden, als deze emoties een 
plek kunnen krijgen en we gezamenlijk kunnen zoeken naar een 
andere manier van omgang met elkaar, verloopt de terugkeer 
naar het werk vaak soepel.

Hoe minder van de bovengenoemde voorwaarden aanwezig 
zijn, hoe meer kans er is op vluchtgedrag. Ook ik ben dus om. 
Psychologische veiligheid creëren is niet iets voor softies maar is 
inderdaad keihard nodig. 

En dan nu de praktijk: hoe krijg je je medewerker uit het 
zoogdierenbrein? 

Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel

Een gebeurtenis kan pijnlijk zijn. Angst voor ontslag bij een 
reorganisatie. Verdriet en teleurstelling bij het gepasseerd worden 
voor een promotie. Boosheid en ergernis bij het krijgen van 
rotklussen of spoedklussen op je bord, geconfronteerd worden met 
vervelende klanten, chaotische of chagrijnige collega’s. 
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Dat brengt allemaal emoties met zich mee. Dat is allemaal pijnlijk, 
zeker als de oplossing buiten iemands macht ligt. Vanuit het rationele 
brein is het eigenlijk helder: we zitten allemaal vol illusies over hoe 
het werk zou moeten zijn, hoe onze collega’s en onze klanten zich 
moeten gedragen, maar feit is dat je daar vaak zelf geen of maar 
beperkt invloed op hebt. Het is een feit. En ten opzichte van een feit 
kun je je alleen maar verhouden. Zo simpel is het. 

Medewerkers die zich gefrustreerd voelen over zo’n situatie kunnen 
lang blijven hangen in het zoogdierenbrein. Alle energie gaat erheen. 
Het zoogdierenbrein is helaas niet van de actie. Het zorgt voor 
uitstelgedrag. Deze emoties moeten eerst worden gekanaliseerd 
anders komt het denkhoofd niet in actie.

Hoe?
Je benoemt voorzichtig de onderliggende emoties.
‘Als ik je goed beluister, lijk je echt wanhopig. Klopt dat, is dat het 
goede woord?’
‘Ik zie dat je erg boos bent. Kun je uitleggen waarin ik je heb geraakt?

Pas daarna kun je hem of haar in het rationele brein krijgen. Zo werkt 
het nu eenmaal. Het is niet anders. Sla je die stap over, dan trek je 
aan een dood paard. Zonde van je energie en tijd. 

Voorbeeldvragen die je over emoties kunt stellen
1. Ik zie dat het je raakt. Klopt dat?
2. Kun je aangeven in welk opzicht je wordt geraakt?
3. Heb je dat vaker meegemaakt?
4. Begrijp ik goed dat dit voor jou pijnlijk is?
5. Waar zit je eigenlijk mee? 
6. Je lijkt me behoorlijk kwaad. Hoe komt dat? 
7. Zie ik het goed, dat je teleurgesteld bent? 
8. Het lijkt me dat je je ongemakkelijk voelt. Klopt dat? 
9. Voel je je gehoord en gezien?
10. Voel je je gewaardeerd?

Kanaliseer de emoties



60

Ik weet dat als ik dit aan de leidinggevende vertel die me belt 
met een probleem, of als ik het vertel in mijn trainingen, er vaak 
behoorlijk gezucht wordt. ‘Joyce, we zijn toch geen psycholoog of 
maatschappelijk werker. Er moet gewoon een klus worden geklaard.’ 
Of: ‘Ik ben daar allemaal niet zo van, hoor. Ik zeg gewoon waar het op 
staat en dat verwacht ik van hem/haar ook. Wat een geneuzel.’

Mijn antwoord daarop is eigenlijk altijd dezelfde vraag: wil je 
stagnatie of wil je vooruitgang? Wij zijn als mensen nu eenmaal 
allemaal op een bepaalde manier gebakken en daar zul je rekening 
mee moeten houden. Een kind zal eerst moeten kruipen voordat het 
kan lopen. Dat klinkt hard, maar het zijn die zogenaamde soft skills 
(waarom heten ze toch soft?) die je op dat moment tot resultaten 
kunnen brengen.

Emoties moeten op zo’n moment echt voorrang krijgen boven de 
inhoud. Eerst uit het zoogdierenbrein, dan weer verstandig aan de 
slag. Bekijk ze positief, zowel van jezelf als van de ander: ze kunnen 
er toe leiden dat de belangen in kaart worden gebracht. Het is 
kennelijk belangrijk. Een prachtige signaalfunctie dus. 

Het kan zijn dat je eigenlijk van mening bent dat je niets verkeerds 
hebt gedaan en dat de ander toch blijkbaar op een excuus zit te 
wachten. Geen probleem. Het kan al helpen door aan te geven dat 
wat je gezegd hebt kennelijk anders is opgevat dan jouw bedoeling 
was en dat je voor die verwarring je excuses maakt. Dat was niet je 
boodschap en het spijt je als het zo overgekomen is. Geen excuus 
voor dat wat je hebt gezegd, maar alleen excuus voor de verwarring. 
Dit doet vaak wonderen.

Vind je het als leidinggevende zelf moeilijk, laat dan iemand bij het 
gesprek zitten die dat allemaal natuurlijk af gaat. En verder: wees 
niet bang, ook al voelt het in het begin wat onnatuurlijk aan. Je zult 
merken dat het je met behulp van de voorbeeldvragen steeds beter 
af zal gaan. 
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Help, ik durf geen nee te zeggen
Onthoud dit goed: ’ja maar’ is een ingepakte ‘nee’.

‘Ja dat zal ik doen, maar ik weet nog niet wanneer.’

Mensen die bang zijn voor een confrontatie hebben nog weleens 
de neiging om geen ‘nee’ te durven zeggen, maar vervolgens jouw 
verzoek of opdracht niet uit te voeren. Een aanwijzing hiervoor is 
wat ik noem ‘taal met een randje’. Mensen die het moeilijk vinden 
om rechtstreeks de confrontatie aan te gaan zeggen ‘ja maar’.

Vraag je in die gevallen af of dat echt alleen een kwestie van 
inplannen van jouw opdracht is of gebeurt dat in het Land van Ooit? 

‘Ja ik zal wel wat van mijn contacten gaan benaderen maar ik 
heb het nu wel heel druk, via LinkedIn? Ja maar ik kijk zelden op 
LinkedIn.’

Herken deze weerstand. Beschouw zo’n ‘ja’ dus ook maar als een 
‘nee’. Laat je geen rad voor ogen draaien. Het is essentieel dat je 
dieper graaft. Wat maakt dat die weerstand er is? Weerstand tegen 
die opdracht, tegen een veranderde werkwijze of tegen een andere 
verdeling van werk? De reden van de weerstand kan zomaar een 
heel andere zijn dan jij vermoedt. Checken dus, niet aannemen dat 
je het weet. Vragen, vragen en nog eens vragen, totdat je boven 
water hebt wat het echte bezwaar is

Kanaliseer de emoties
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Regelmatig verzucht iemand bij mij aan tafel: ‘Stel de overeenkomst 
maar op, ik ben er helemaal klaar mee. Ik teken wel bij het kruisje.’

Een grote valkuil voor een beginnend mediator is om te denken 
dat je er bent en dat je partijen tot elkaar hebt gebracht. Het 
tegendeel is waar. Er is helemaal geen overeenstemming. Je hebt 
te maken met iemand die op deze manier zijn ergernis, wanhoop 
of ongeduld uitspreekt. Ga vooral geen overeenkomst opstellen. 
Je hebt niet te maken met iemand in het rationele brein, maar 
echt in het zoogdierenbrein. Deze persoon wil weg bij de pijn, de 
moeilijke situatie, maar het is beslist niet zo dat hij daadwerkelijk 
instemt met deze overeenkomst. 

In de volgende stap richt je je op de feiten.

Elke verandering begint bij jezelf. Ga dus bij jezelf na in 
welke situatie jij in het verleden bent terechtgekomen en 
waarbij jij werd geraakt.
Sta eens stil bij de vraag of dat te maken kan hebben met 
de drie basisverlangens. 
1. Ben je gezien?
2. Ben je gehoord?
3. Voelde je je gewaardeerd (of geliefd)?

Bevraag daarna je omgeving, je partner, je kinderen, 
familielid, vriend of vriendin op situaties in het verleden 
die hen hebben geraakt. Oefen met hen de tien vragen 
over voelen.
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Richt je eerst op  
de feiten
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‘Het begrijpen van je eigen denken 
is het einde van al je smart.‘

Krishnamurti, Indiase spiritueel leraar

Zo, je hebt iedereen inclusief jezelf in het rationele brein. Je hebt de 
juiste vragen gesteld. Dat betekent dat je nu echt in actie kunt gaan 
komen om het probleem te tackelen. 

Volgens de Van Dale is een feit: ‘een gebeurtenis of omstandigheid 
waarvan de werkelijkheid vaststaat.’ Niet meer en niet minder. Het 
wil nog weleens voorkomen dat wij feiten presenteren die eigenlijk 
aannames zijn of overdrijvingen.

Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Urenlang heb ik dat vroeger met mijn 
kinderen gespeeld toen er nog – net – geen spelcomputers en 
smartphones waren die de verveling konden tegengaan.
Het aardige van dit spel is dat dit uiteindelijk gaat om feiten. Ik zie de 
zwarte stoel, de scheur in de bloempot, de foto van de hond. Geen 
discussie over mogelijk. Feiten zijn feiten. Soms duurde het wel even 
voor je speelmaatje het kon raden. We nemen namelijk alleen maar 
datgene waar, waarop we onze aandacht richten. 

We moeten voortdurend selecteren, anders verdrinken we in het 
aantal prikkels. We zien, horen, voelen iets en stoppen dit onmiddellijk 
in een bepaald vakje. Dat doen we op basis van wat we verwachten, 
onbewust zoeken we bevestiging van het bekende patroon. Vervolgens 
interpreteren we en vormen we er gedachten over. Zaken die we niet 
zien, horen of voelen vullen we aan uit onze ervaringen. 

En juist dat invullen laat je in deze stap achterwege!

Cognitieve valkuilen
Kijk uit voor je eigen cognitieve valkuilen. Wees erop bedacht dat 
je daadwerkelijk alleen naar de feiten kijkt. Ontdoe alle beweringen 
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van interpretaties, aannames en invullingen. Zoek bewust naar de 
kale feiten.

Er is een aantal van dat soort valkuilen:
1. Tunnelvisie: je ziet wat je wilt zien. Vaak zie je alleen die 

informatie die je opvatting kan bevestigen. Op die manier geef 
je meteen al betekenis aan de feiten. 

2. Je kijkt naar eerder genomen beslissingen op basis van deze 
feiten en gaat onmiddellijk deze weg weer belopen. 

3. Je kijkt/luistert op basis van je eigen overtuigingen en idealen. 
Andere feiten ‘hoor’ je niet. 

Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel

Eén van de eerste zaken die ik als advocaat behandelde, was die 
van een werknemer die op staande voet werd ontslagen. In de 
brief had de boze werkgever geschreven: ‘U bent op staande voet 
ontslagen, want u komt altijd te laat. De maat is vol.’ Dat leek me 
nu echt een leuke zaak. De betreffende meneer (die overigens ook 
moeite had om op tijd op onze afspraken te komen) gaf aan mij 
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toe dat hij inderdaad regelmatig te laat was gekomen. Regelmatig. 
Maar niet altijd. Hij was er ook nooit schriftelijk voor gewaarschuwd. 
Dat maakte in mijn ogen (als beginnend advocaat) deze zaak een 
gewonnen zaak. De motivering van de reden voor het ontslag op 
staande voet kon niet worden bewezen. De feiten waren namelijk 
niet correct. De werkgever zou beslist niet kunnen bewijzen dat 
mijn cliënt altijd te laat was gekomen. Hij was namelijk ook heel 
vaak wel op tijd gekomen. Sterker nog, hij was veel vaker op tijd 
gekomen dan te laat. Bovendien was het feit dat hij te laat was 
gekomen ook nergens vastgelegd. Geen bewijs dus, volgens mij.
Feiten zijn feiten.

De zaak liep overigens naargeestig af. Ik had erg mijn best gedaan 
op mijn pleidooi en allerlei uitspraken gevonden waarbij het niet 
correct formuleren van de reden van het ontslag op staande voet 
fataal was voor de werkgever. Helaas presteerde mijn cliënt het om 
maar liefst 20 minuten te laat naar de zitting te komen. Mijn betoog 
mocht niet baten. De kantonrechter keek mij over zijn bril wat 
meewarig aan. Het ontslag op staande voet verklaarde hij gegrond. 
De overdrijving van de werkgever werd hem blijkbaar vergeven. 
Mijn rechtsgevoel kreeg een deuk. Het zou niet de laatste deuk zijn. 

Aan een opleidingsinstituut voor volwassenen geef ik les aan 
mediators in spe in mediationvaardigheden, conflictbemiddeling 
en professionele mediation. 

Het in beeld krijgen van feiten lijkt eenvoudig. Feiten zijn feiten. In de 
praktijk is het kennelijk toch een beetje minder simpel. De bekende 
ezelsbruggetjes voor mijn studenten zijn:

‘Neem ANNA mee, laat OMA thuis en vergeet vooral de NIVEA niet.’

ANNA – Altijd Navragen Nooit Aannemen
OMA – Oordelen Meningen en Aannames 
NIVEA – Niet Invullen Voor Een Ander
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Begin jaren ‘80 van de vorige eeuw kreeg ik college van Professor Max 
Rood. Hij was begonnen als advocaat, daarna was hij (kort) minister 
en vervolgens hoogleraar sociaal recht in Leiden. Hij was klein en 
sprak met een zachte, rustige stem, maar wij studenten vonden hem 
angstaanjagend. Je had het gevoel dat hij precies in de gaten had 
wanneer jij het antwoord niet wist. ‘Ja, die mevrouw daar met die 
bril, die nu ineens heel geïnteresseerd naar de tafel kijkt. Ja, u daar.’ 
Meerdere malen per college maakte hij de gevleugelde opmerking: 
‘Don’t jump to conclusions. It ain’t necessarily so.’

Goed, de hand in eigen boezem. Ook na zoveel jaar op zoek naar feiten 
en altijd in het gezelschap van ANNA en NIVEA en nooit met OMA 
(omdat die nooit mee mag) schoot ik onlangs nog een bok. Ik liet mij 
leiden door tunnelvisie en door mijn eigen overtuigingen en aannames.

Er zat een echtpaar bij mij aan tafel dat wilde scheiden. Zij vertelde 
dat hij al vier jaar een andere partner had. Zij wist het al een tijd, 
maar nu was de tijd rijp om uit elkaar te gaan. 

‘Ze wist het al een tijd.’ 
Er gebeurde meteen van alles in mijn hoofd: Hoe lang zou dat zijn? 
Hoelang tolereer je zoiets? Logisch hoor, dat ze wilde scheiden. Ik 
begreep het wel. Aannames en invulling, Joyce.

Hij kwam aan het woord. De tijd was inderdaad rijp om uit elkaar 
te gaan. De kinderen waren trouwens ook al de deur uit.

Oh, toch eigenlijk wel indrukwekkend,  zo gingen mijn gedachten. 
Ze hebben het huwelijk voortgezet tot de kinderen de deur uit 
zouden zijn. Best prijzenswaardig. 
Aannames en invulling, Joyce.

Ik begon met mijn samenvatting van de feiten en benadrukte dat 
hij vier jaar een andere partner had, de kinderen de deur uit waren 
en het nu dus de tijd rijp was om uit elkaar te gaan. 

Richt je eerst op de feiten
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Mijn conclusie bleek niet gestaafd met feiten. Het was niet waar.

De feiten bleken te zijn dat zij een bed and breakfast in Noord-
Frankrijk wilde beginnen. Hij voelde daar niets voor. Hij wilde de 
Betuwe helemaal niet uit. Zijn vriendin had het nog wel aardig 
gevonden, Noord-Frankrijk.

De feiten waren uitsluitend dat hij vier jaar een andere partner 
had, dat de kinderen de deur uit waren en dat voor beiden de tijd 
rijp was om uit elkaar te gaan. De reden voor de scheiding had 
ik nog helemaal niet gehoord. Sorry professor Rood, I jumped to 
conclusions again. 

Kortom, vraag net zolang door tot je echt alle feiten op tafel hebt. 
Wees de objectieve waarnemer. Vul niet in, trek geen conclusies. 
Vraag, vraag, vraag!

Hoe krijg je de feiten op tafel
Bij het verzamelen van feiten ga je vooral aan de slag met lineaire 
vragen. Dat zijn vragen die bedoeld zijn om informatie te verzamelen. 
Op die manier krijg je een beeld van de situatie. 
Het gaat dan om vragen als Wie? Wat? Waar? Wanneer? Hoe? 
Waarom?

10 lineaire vragen over feiten
• Wat is er gebeurd?
• Wanneer is het gebeurd?
• Wie heeft wat gezegd?
• Wat ging er fout?
• Waar ging het fout?
• Wanneer ging het voor het eerst fout?
• Wat bedoel je daarmee?
• Kun je een voorbeeld geven?
• Wat waren de gevolgen?
• Hoe zag dat er exact uit?
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In volgende stap leer je te herkennen welke onzichtbare rode 
knoppen je medewerkers hebben en hoe je daarvan weg kunt 
blijven. 

Ga in gesprek en beperk je uitsluitend tot feiten. 
• Wees je bewust van je invullingen en je aannames. 

Parkeer ze. 
• Houd je overtuigingen helemaal voor jezelf. 
• Luister en vraag door.
• Vat samen wat er is gebeurd.
• Check of je samenvatting correct en volledig is. 

Richt je eerst op de feiten
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langs de rode knop 
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‘Dat wat mij niet doodt, maakt mij sterker.’ 
 

Friedrich Nietzsche, Duits dichter en filosoof, 1844-1900 

Zou het tegendeel ook waar kunnen zijn?

In deze stap maak je onderscheid tussen het gedrag dat je kunt zien, 
de gedachten die er spelen bij jou en je gesprekspartner, en de rode 
knoppen, de triggers die onzichtbaar zijn. We zien van elkaar alleen 
hoe we ons gedragen en dan ook nog in een specifieke situatie. 

Elkaars gedachten kunnen we niet zien, daar zit een flink stuk huid 
overheen. Gedachten lezen is ook maar weinigen gegeven. Toch ga 
je in deze stap een poging doen. Waarom? 

Er ontstaat een situatie en je medewerker ontwikkelt daaromtrent 
een gedachte. Die gedachte leidt tot een gevoel. Dat kan positief en 
constructief zijn. Niets meer aan doen. 

Maar, je weet het inmiddels, een negatief, een naar gevoel kan 
zomaar omslaan in een emotie en leiden tot een uitstapje naar 
het zoogdieren- of zelfs het reptielenbrein. Een opmerking die jij 
argeloos maakt, kan dus zomaar een druk op de rode knop van je 
medewerker zijn, zonder dat je enig idee hebt. Een speurtocht naar 
deze gedachten zorgt ervoor dat je wegblijft bij de rode knop en ter 
zake kunt komen.

Rode knoppen 
We rijden allemaal rond met ons eigen besturingssysteem. 
Omgeving, gedrag en vaardigheden is wat wij van elkaar kunnen  
zien. Onderdeel van ons besturingssysteem zijn ook die andere 
(helaas vaak onzichtbare) aspecten. 

In de dagelijkse werkelijkheid ben je bezig met het behalen van een 
doel en ligt je focus op:
• omgeving
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• gedrag
• vaardigheden

Rode knoppen liggen op het niveau van:
• gedachten
• overtuigingen
• behoeften en verlangens 

Op deze niveaus kunnen we elkaar hard raken. Tijd om ze in beeld te 
krijgen dus. Eerst kijk je naar de gedachten. 

Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel

 
10 Vragen die je kunt stellen over gedachten:
• Wat denk je van de situatie?
• Heb je deze gedachte getoetst?
• Waaraan heb je deze gedachte getoetst? 
• Wat is hier volgens jou aan voorafgegaan? 
• Welke verwachtingen heb jij van de ander die niet zijn 

uitgekomen?
• Voor welk doel is dat dan zo belangrijk? 
• Waar komt deze gedachte vandaan?
• Wat zou dit voor je oplossen?
• Wat voor effect heeft dit gedrag/deze situatie op jou?
• Toen er nog geen sprake was van dit probleem, hoe zag jij jullie 

relatie/verstandhouding toen? 
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Het idee van de grote filosoof Friedrich Nietzsche is sympathiek. 
Sterker worden door tegenslag. Toch haal ik even diep adem en 
besluit ik in deze stap in te gaan tegen de heer Nietzsche. Al die nare 
gebeurtenissen in je leven en vooral in je jeugd. Maken ze je echt 
sterker of kunnen ze je ook ondermijnen? Ik denk eerlijk gezegd het 
laatste. De pijn, het onrecht, de pech die je in je leven hebt, leidt ertoe 
dat je een steeds gevoeliger afgesteld alarmsysteem ontwikkelt. 
Dat wat ik de rode knoppen noem. Als iemand daarop drukt, gaan 
letterlijk de alarmbellen af.

Gedachtekronkels 
Als je zoogdierenbrein zich gaat bemoeien met je gedachten, dan 
komen er gedachtekronkels. Die geven een aanwijzing voor emoties. 
Als jij deze gedachtekronkels kunt herkennen, ben je echt een hele 
stap verder. 

Gedachtekronkels brengen je in het onplezierige stuk van je 
zoogdierenbrein, waar er dus iets moet worden vermeden. Als jij 
dan iets zegt of doet wat helemaal past in die gedachtekronkel, dan 
heb je op iemands rode knop gedrukt. En ja, dan weet je het. In no-
time neemt het reptielenbrein de macht over. 

Je ziet gedrag en vormt daar een gedachte over. Maar klopt die 
gedachte eigenlijk wel? Toets het!

Ik geef trainingen en dan kom ik altijd zeer bijtijds. Je zou dus 
kunnen denken, die Joyce, dat is een hele punctuele vrouw. 
Niet waar.

Dat is eerlijk gezegd een afwijking van mijn normale gedrag. Ik 
kom echt nooit te vroeg (tenzij ik mij in de tijd heb vergist) maar 
meestal net iets te laat. 
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Verder bereid ik als docent alles netjes voor en leg ik mijn spullen 
geordend op mijn tafel. Wat een ordelijke vrouw toch, die Joyce. 
Niet waar.

Een blik op mijn bureau op kantoor leert het tegendeel. Mijn 
bureau ligt bezaaid met dossiers, boeken, brillen, koffiekopjes, 
theekopjes, drie lippenstiften, een kerstkaars (ja kaars, geen kaart) 
een pakje viltstiften, een lekker ruikend zeepje, nagellak, een 
kapot horloge, een heleboel pennen en twee lepels. 

Ooit had ik een nieuwe cliënt aan tafel, in verband met een scheiding. 
Hij kwam mij vaag bekend voor. Ik kon er maar niet opkomen waarvan 
ik hem kende. Uiteindelijk vertelde hij dat ik de advocaat was van zijn 
eerste echtgenote. Bijzonder dat hij dan voor zijn tweede scheiding 
(het zit niet altijd mee in relaties) bij mij kwam. Licht grijnzend vertelde 
hij mij dat hij bij zijn eerste scheiding zo’n hekel had gekregen aan mij 
als advocaat van zijn vrouw dat hij zichzelf had voorgenomen dat – 
mocht hij onverhoopt nog een keer in zo’n situatie terechtkomen – hij 
mij als advocaat zou inschakelen, zodat hij mij nooit meer tegenover 
zich zou krijgen. Een Keiharde Kenau Eerste Klas, die Korver. Daar ga 
ik de oorlog wel mee winnen!
Niet waar.

Ik vind het persoonlijk buitengewoon droevig om een huwelijk 
(waarvan wij plegen te zeggen dat de bruiloft de mooiste dag 
van je leven is) in een vechtscheiding te laten eindigen. Accepteer 
dat het huwelijk voorbij is als een van beide partners dit vindt 
en probeer te komen tot een acceptabele regeling. Hij was het 
eigenlijk wel met mij eens. De scheiding is rustig en respectvol 
geregeld. Geen snoeiharde procedures maar gewoon rond de 
tafel met zijn aanstaande ex-echtgenote en haar advocaat. Toen 
ik hem een paar jaar later ergens tegenkwam, vertelde hij dat 
hij en zijn ex elkaar nog regelmatig ontmoeten op verjaardagen 
van gemeenschappelijke vrienden en dat ik in het dagelijks leven 
toch eigenlijk een aimabel en warm mens was en niet de keiharde 
strijder waar hij mij voor had gehouden. 

Stuur vakkundig langs de rode knop
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Kortom, uit mijn gedrag op een moment en in een bepaalde 
situatie kun je maar moeilijk afleiden wie die Joyce eigenlijk is. Laat 
staan dat je enig idee hebt hoe ik reageer als je me beledigt, als je 
niet naar mijn mening luistert, als je me onmogelijke opdrachten 
geeft, als je me negeert of als je me wijst op mijn fouten. Want ik 
kan je verklappen, dan druk je wel op een paar rode knoppen!

Gedachtekronkels
Een aantal voorbeelden van gedachtekronkels zijn:
• Zwart-witdenken. Alles in uitersten zien.

Wie niet voor mij is, is tegen mij.
• Doemdenken: jezelf de stuipen op het lijf jagen met negatieve 

fantasieën. 
Als ik vertel dat ik de opdracht niet begrijp, vinden ze me dom 
en ontslaan ze me misschien wel.

• Magisch denken: ‘als/dan’-denken. 
Als ik er maar voor zorg dat ik langer op kantoor blijf dan mijn 
collega’s, dan zien ze hoe hard ik werk en wordt dat zeker 
beloond.

• Generaliseren: woorden gebruiken als: altijd, iedereen, niemand, 
nooit, enzovoort. Als één persoon je afwijst, denk je meteen dat 
iedereen je afwijst. 
Er is hier helemaal niemand die zich ooit verantwoordelijk voelt. 
Ik sta er altijd helemaal alleen voor!

• Gedachten lezen: allerlei aannames doen zonder te checken. 
Invullen.
Ik weet wat hij denkt. Ik weet wat hij gaat zeggen. Ik zie dat hij 
iets tegen mij heeft. 

• Emotioneel denken: gevoelens verwarren met feiten. 
Ik voel mij ellendig, dus de situatie is ellendig. Ik voel mij bang, 
dus de situatie is bedreigend. 

• Egocentrisch denken: alles op jezelf betrekken. 
Ik zal het maar weer zelf doen, want als ik het niet doe, doet 
niemand het.
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• Piekeren, malen, in een kringetje denken, het verleden maar blijven 
herkauwen. 
Had ik maar nooit mijn vroegere baan opgezegd.

• Irrationeel denken: ‘het zou niet mogen.’
Het kan toch niet waar zijn dat mensen zomaar vrij nemen 
terwijl het zo druk is op kantoor.

• Overdrijving: rampzalig, afschuwelijk. 
Mijn leidinggevende is woest omdat ik het stuk niet op tijd klaar 
had. Dit komt nooit meer goed. Hij gaat mij nooit meer een 
belangrijke taak toevertrouwen.

Vaak denk je dat iedereen doet, denkt, voelt zoals jijzelf, maar dat 
is natuurlijk niet zo. Als je vragen stelt en iemand laat reflecteren 
op het eigen gedrag, dan zorgt dat voor een vliegende start in de 
richting van zelfinzicht en inzicht in elkaar. Het oplossen van een 
meningsverschil of conflict wordt zo weer een stapje eenvoudiger.

Overtuigingen en strategieën 
Ons besturingssysteem komt meteen al aan het begin van ons leven 
in actie. Als baby ben je totaal afhankelijk van de buitenwereld. Als je 
honger of dorst hebt, kun je als baby niet zelf naar de koelkast lopen, 
je kunt niet zelf naar het toilet, dus het enige wat je kunt doen, is de 
aandacht proberen te trekken van je ouders of verzorgers. Je huilt, 
rammelt aan je rammelaar, gaat harder huilen of krijsen en je merkt 
dat er iemand verschijnt die jou troost en je de borst of de fles geeft 
en een schone luier. Perfect gelukkig ga je met je duim in je mond 
weer liggen pitten. 

Om te overleven is het voor jou als baby belangrijk dat je wordt gezien, 
gehoord, en geliefd bent. Dat is essentieel voor je voortbestaan. Als je 
niet wordt gezien, gehoord en je niet geliefd voelt, dan wordt er niet 
voldaan aan je verlangens van drinken, schone luier, lieve woordjes, 
afleiding en staat jouw leven op het spel. Als aan deze behoeften 
dus niet wordt voldaan wordt het logischerwijs een rode knop.
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Baby’s zijn slim, dus je leert gaandeweg wat de meest effectieve 
manier is om van je ouders/verzorgers te krijgen wat je nodig hebt. 
Je ontwikkelt een overtuiging over hoe de wereld in elkaar zit en je 
zoekt daar passende strategieën bij. 

Huilen geeft een reactie (ik krijg iets te eten of een schone luier), 
lachen ook (er komt een blij hoofd bij je wieg) en als je een dreumes 
bent, kan het werken om met een rood koppie je speelgoed uit 
de box te gooien. Sommige kinderen hoeven zich nauwelijks in 
te spannen om te krijgen wat ze nodig hebben, andere kinderen 
moeten zich behoorlijke inspanningen getroosten. We hebben nu 
eenmaal niet allemaal hetzelfde geluk en dat speelt de rest van ons 
leven mee. Dit worden dus jouw overtuigingen over hoe je kunt 
krijgen wat je nodig hebt en daar pas jij jouw strategieën op aan. 

Behoeften en verlangens 
Op het gevaar af dat je vindt dat ik nu te veel ga psychologiseren, wil 
ik je toch vragen om even mee te gaan in mijn gedachtegang:

Ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal diep in onszelf dezelfde 
verlangens houden en dat conflicten in de basis ontstaan als deze 
verlangens niet worden vervuld. Of dat nu een crisis in de liefde is of 
een crisis op het werk. 
Wat zijn nu deze verlangens die wij allemaal hebben? 

Onze basisverlangens zijn:
1. Word ik gezien?
2. Word ik gehoord?
3. Word ik gewaardeerd? (En in de liefde geliefd?)

Je herkent het vast wel. Je hebt je uit de naad gewerkt en in plaats 
van een compliment krijg je kritiek op een kleine vergissing. Op dat 
moment voel je je helemaal niet gewaardeerd. Misschien voel je je 
ook wel niet gezien, want je hebt je een slag in de rondte gewerkt en 
dan is het nog steeds niet goed genoeg. 

STAP 7
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Op zo’n moment drukt er iemand op jouw rode knop. Je voelt je 
geraakt en loopt weg of gaat misschien wel uit je dak. Degene die 
de vergissing heeft aangekaart, staat daar met open mond. Wat is er 
in hemelsnaam gebeurd?

Hoe registreer je een rode knop? 
Hoe weet je nu dat je bij iemand op een rode knop hebt gedrukt?
1. Er komt ineens een radicale verandering in de toon van het 

gesprek. Zo zit je nog rustig te praten met je medewerker en zo 
wordt de medewerker ineens woedend, of koel en afstandelijk. 
De spelregels lijken veranderd, zonder dat jij het wist. 

2. De reactie lijkt buiten proporties. Jij wijst terecht op een paar 
fouten en iemand gaat door het lint of zegt: ‘Ik ben er helemaal 
klaar mee’ en gaat naar huis. 

Signaleer het, gebruik die conflictantenne, je hebt blijkbaar op 
een rode knop gedrukt, waardoor je gesprekspartner in het  
zoogdierenbrein of misschien zelfs in het reptielenbrein is terecht-
gekomen. Stel vragen, benoem wat je ervaart, doe de breincheck en 
zet je meester-vragensteller in. Opgelost.

In de volgende stap lees je meer over de vijf conflictoplossingsstijlen. 
Ben jij een Gorilla, een Haas, een Teddybeer, een Vos of een Mier?

Stuur vakkundig langs de rode knop
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Sta eens stil bij een drietal ruzies/conflicten die jij zelf hebt 
ondervonden in je werk of privé.
1. Beschrijf:

• Waar je was.
• Wat je deed.
• Wat de feiten waren.
• Wat de gedachten waren. 

2. Is er bij jou destijds ook op een rode knop gedrukt?

3. Kan het zijn dat je je niet gezien, gehoord of 
gewaardeerd voelde? Of – in de liefde – niet geliefd 
voelde?

STAP 7
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Ken je eigen 
conflictoplossingsstijl 
en die van de ander 
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‘Maar één ding weet ik nu en dat is dit: je leert 
de mensen pas goed kennen, als je een keer 

echt ruzie met ze gemaakt hebt. 
Pas dan kan je hun karakter beoordelen!’

Anne Frank

In deze stap kijk je naar de stijl die iemand heeft bij de oplossing van 
een probleem, meningsverschil of ruzie. Je analyseert deze stijl aan 
de hand van de vijf stijlen om conflicten op te lossen.

Thomas en Killmann* hebben in 1977 vijf conflictstijlen 
onderscheiden.

De vijf stijlen
1. Je eigen mening doordrukken: ‘My way or the highway.’
2. Het conflict vermijden: ‘Het waait misschien wel over.’
3. Toegeven: ‘Het is mij de ruzie niet waard.’
4. Onderhandelen: ‘Ik een beetje meer dan jij.’ 
5. Samen werken aan een oplossing: ‘Wat is ons gemeenschappelijke 

belang?’

Ik houd zelf enorm van ezelsbruggetjes, dus ik heb de volgende 
metaforen bedacht:
• De krachtige Gorilla die bij een conflict zijn zin doordrukt.
• De huppelende Haas die hoopt dat het overwaait: ‘Mijn naam is 

Haas’. 
• De vriendelijke Teddybeer die graag aardig gevonden wil worden 

en dus bij een conflict maar gewoon toegeeft.
• De slimme Vos die bij een conflict strategisch gaat onderhandelen. 
• De samenwerkende Mier die het persoonlijk belang van alle 

betrokkenen opsnort en zoekt naar het gemeenschappelijk 
belang. De mier ‘poldert’.

STAP 8
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Het onderscheid in de stijlen ligt onder andere in de focus op het 
oplossen van het probleem, dan wel op behoud van de relatie.

Doordrukken: ‘My way or the highway’

Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel

De krachtige Gorilla: je standpunt forceren is effectief als er 
opgetreden moet worden. Als de brand moet worden geblust, is 
er een daadkrachtige commandant nodig die bepaalt wanneer het 
pand wordt binnengetreden. Eindeloos overleg is dan niet aan de 
orde. Zie ook de rijdende rechter: ‘Dit is mijn oordeel en daar zult 
u het mee moeten doen.’ Je zin doordrukken kan ten koste gaan 
van de relatie, maar je kunt het belangrijker vinden dat er snel en 
daadkrachtig wordt opgetreden. De zakelijke belangen zijn dan 
groter dan de waarde van de relatie. 

* Kilmann, Ralph, Thomas, Kenneth (1977/07/01). Developing a Forced-Choice 
Measure of Conflict-Handling Behavior: The “Mode” Instrument, p. 309-325. 
10.1177/001316447703700204, Educational and Psychological Measurement - 
EDUC PSYCHOL MEAS.

Ken je eigen conflictoplossingsstijl en die van de ander
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Een sprekend voorbeeld was de vader van een vriendinnetje van 
mij, vroeger. Hij motiveerde zijn standpunt nooit met argumenten 
maar zijn antwoord luidde steevast: 
‘Het gebeurt niet’. 
‘Waarom niet, pap?’
‘Omdat ik het zeg!’

Het is niet effectief als de relatie juist belangrijk is, bijvoorbeeld voor 
de continuïteit van de onderneming. Je zin doordrukken is dan een 
quick win, met gevolgen voor de relatie op de langere termijn. Het 
is ook niet effectief als er sprake is van een gecompliceerd probleem 
dat juist van allerlei kanten moet worden bekeken.

Vermijden: ‘Het waait misschien wel over’

Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel

De huppelende Haas: het conflict ontlopen kan effectief zijn als 
de inhoud niet zo belangrijk is of als er zaken zijn die een hogere 
prioriteit hebben. Choose your battles & pick your fights.

Het kan ook nuttig zijn als je vreest dat je ongelijk hebt of om 
even een time-out in te lassen (bijvoorbeeld als de emoties hoog 
oplopen). Om wat afstand te kunnen nemen.

STAP 8
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Het is een ineffectieve stijl als het onderwerp wel belangrijk is. 
Jouw mening wordt niet gehoord en je laat ook niet merken of je 
het er nu wel of niet mee eens bent. Dat schept onduidelijkheid en 
irritatie. Onduidelijkheid leidt tot stagnatie. Hazen houden niet van 
de confrontatie en hebben nog weleens de neiging om ja te zeggen 
terwijl ze nee bedoelen.

Medewerker Jaap presteert niet zo goed als voorheen.  
In de wandelgangen gonst er iets over over huwelijksproblemen. 
Leidinggevende Loes weet dat ze hem aan moet spreken op het 
feit dat hij onderpresteert. Maar ze ziet er tegenop om straks al 
die verhalen over zijn relatieproblemen te moeten aanhoren. Ze 
besluit om het er gewoon niet meer over te hebben en hoopt dat 
de situatie overwaait. 

Toegeven: ‘Het is mij de ruzie niet waard’

De vriendelijke Teddybeer: de ander zijn zin geven is natuurlijk erg 
effectief als je ongelijk hebt of als je wel gelijk hebt, maar de relatie 
zo belangrijk is dat je je verlies beter kunt nemen. 

Ken je eigen conflictoplossingsstijl en die van de ander

Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel
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Het is niet effectief als je het conflict niet durft aan te gaan uit angst 
voor ruzie of afwijzing. Als je namelijk bang bent voor conflicten, 
wordt jouw stem niet gehoord. Voor leidinggevenden en teamleden 
lijkt het in eerste instantie natuurlijk erg plezierig, iemand die het 
altijd met je eens is en geen tegengas geeft, maar in feite wordt jouw 
potentie niet benut. 

Caroline zou zo graag eens de midzomernachtzon willen 
meemaken in het hoge noorden. Als kind droomde zij er al 
van. Maar ja, als de zomervakanties worden ingepland, zijn het 
altijd weer de collega’s met kinderen die aangewezen zijn op de 
zomervakantie en voorrang krijgen. Jaar in jaar uit schuift ze maar 
weer door naar september. 
‘Voorrang krijgen?’, sprak haar vriendin Lisette onlangs. 
‘Voorrang nemen, bedoel je. Je werkt al 15 jaar voor het bedrijf. 
Eis die vakantie nou eens op! Ik wil best een keer met jou die 
midzomernachtdroom beleven.’

Onderhandelen: ‘Ik een beetje meer dan jij’ 

De slimme Vos: onderhandelen is vooral effectief als beide partijen 
iets kunnen winnen. Iedereen levert wat in en de relatie blijft in 
stand. Onderhandelen werkt alleen als beide partijen bereid zijn 

STAP 8

Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel
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om water bij de wijn te doen. Er moet natuurlijk wel een zekere 
gelijkwaardigheid zijn. 

Onderhandelen is ineffectief bij principekwesties of bij verschil in 
normen en waarden. Onderhandelen is ook niet effectief als er sprake 
is van een groot machtsverschil. Zo valt er weinig te onderhandelen 
als kleine fruitboer tegenover een grootgrutter. 

The Diplomat
Bekijk de film The Diplomat uit 2015 eens. Deze gaat over het leven 
van US-diplomaat en toponderhandelaar Richard Holbrooke. Als 
24-jarige werd hij door president Lyndon Johnson aangesteld als 
lid van een speciaal team van Vietnam-experts in het Witte Huis. 
Daarna had hij een indrukwekkende carrière in de Amerikaanse 
buitenlandpolitiek als gezant in Marokko, Indonesië, Duitsland, 
Kosovo en Afghanistan. Beroemd is hij vooral geworden met het 
Dayton-akkoord van 1995, waarmee een einde kwam aan de 
Balkanoorlog in voormalig Joegoslavië. Hij bemiddelde hierin als 
onderminister van Buitenlandse Zaken. Het akkoord kwam er na 
marathononderhandelingen, volgens het beproefde Holbrooke- 
concept: 
• Bestook een probleem vanuit elke invalshoek.
• Schud zo hard als je kunt.
• Laat nooit los, geef nooit op. 

Een Vos van het zuiverste ras!

Ken je eigen conflictoplossingsstijl en die van de ander
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Samenwerken: ‘Wat is ons gemeenschappelijke belang?’

Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel

De samenwerkende Mier: een conflict oplossen door samen te 
werken aan een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Dit 
blijkt in de praktijk een mooie (maar lastige) optie te zijn. 

In deze conflictoplossingsstijl heb je de focus niet alleen op je doel 
maar ook op de relatie. Je weegt steeds zorgvuldig en nauwkeurig af 
wat zwaarder moet wegen. 

Je bent hard bezig om de relatie goed te houden en daarnaast ook 
je eigen doelen te realiseren. Daarvoor is het nodig om een balans 
te vinden tussen het eigen belang en het belang van de ander. Dat 
gaat natuurlijk het makkelijkst als je een gemeenschappelijk belang 
weet te vinden. 

Het is een effectieve stijl als je zeker weet dat er over en weer goede 
wil is om tot een oplossing te komen en als er ook over en weer 
daadwerkelijk wordt gekeken naar de belangen van de ander. 

Het is niet effectief als een van beiden niet echt de inzet heeft om 
tot een oplossing in het gemeenschappelijk belang te komen. Dan 
is het eigenlijk alleen maar tijdrovend en kansloos.

STAP 8
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De conflictoplossingsstijl van de Mier zien we het allerbeste terug 
in ons Nederlandse begrip Polderen. Ik deel graag met jullie NOS-
nieuws uit 2012:

NOS-NIEUWS  •  ECONOMIE  •  30-11-2012, 11:07  •   
AANGEPAST 30-11-2012, 11:30

Wat is polderen ook alweer?
Premier Rutte en vicepremier Asscher ontvangen vandaag na de 
ministerraad de sociale partners. Ze praten dan op het Torentje 
met FNV-voorzitter Heerts en VNO-NCW-voorman Wientjes. Het 
‘polderen’ is weer begonnen.

Polderen staat voor het Nederlandse overlegmodel. 
Werkgevers, vakbonden en overheid zitten met elkaar aan tafel 
om bijvoorbeeld afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden 
en lonen. Een consensusmodel dus.

Als eerste polder-voorbeeld in de recente geschiedenis wordt 
het Akkoord van Wassenaar gezien. In 1982, toen Nederland 
ook een economische crisis beleefde, maakten de partijen 
gezamenlijk afspraken over loonmatiging.

Op de achtergrond geraakt
Polderen levert vaak een win-winsituatie op. Het is immers 
beter te onderhandelen en te streven naar een akkoord, dan 
en public harde standpunten uit te wisselen en te dreigen met 
acties en stakingen.

Door grote onenigheid in de FNV was het overlegmodel de 
afgelopen jaren wat op de achtergrond geraakt. Maar eind 
oktober van dit jaar meldde Bernard Wientjes, voorzitter van 
werkgeversorganisatie VNO-NCW, na formatie-overleg met de 
bonden en premier Rutte: ‘De polder is terug.’

Ken je eigen conflictoplossingsstijl en die van de ander
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Conclusie 
We hebben de Gorilla die bij een conflict zijn zin doordrukt, de 
Haas die het er gewoon niet over heeft, de Teddybeer die graag 
aardig gevonden wil worden en dus maar toegeeft, de Vos die 
bij een conflict gaat onderhandelen en probeert zo veel mogelijk 
binnen te halen en de Mier die alle belangen wil verenigen. Al deze 
conflictstijlen hebben zo hun voor- en nadelen.

Train jezelf in het kunnen gebruiken van meerdere conflictstijlen. 
Wees je bewust van je favoriete conflictoplossingsstijl en weeg steeds 
af of deze conflictoplossingsstijl in het gegeven geval ook de meest 
effectieve conflictoplossingsstijl is.

In de volgende stap lees je hoe je je eigen stijl effectief kunt 
aanpassen aan de situatie.

Mensen die vermoeid raken van hun eigen 
conflictoplossingsstijl zijn ook vaak degenen die bereid zijn 
om te leren een andere stijl aan te nemen. Gebruik dat!

Stel de volgende vraag: ‘Waar word jij weleens moe van als je 
wordt geconfronteerd met een meningsverschil?’

Let dan vooral op de volgende antwoorden.

Vermoedelijk een Gorilla: 
• Ik ben er moe van om mij altijd maar verantwoordelijk te 

voelen en te moeten zeggen wat er moet gebeuren. Kan 
er nu nooit eens iemand zelf iets verstandigs bedenken? 

• Ik ben er moe van om altijd maar alert te zijn op wat er 
fout kan gaan en de controle te moeten houden. 

• Ik ben er moe van om altijd maar in strijd te moeten zijn 
en alles op mijn schouders te moeten dragen. 

STAP 8
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Vermoedelijk een Teddybeer: 
• Ik ben er moe van om altijd maar aardig gevonden te 

willen worden.
• Ik ben er moe van om voor anderen klaar te staan en 

nooit te kijken naar wat ik eigenlijk zelf wil. 
• Ik ben er moe van om altijd maar met iedereen mee 

te bewegen en het zo moeilijk te vinden om voor mijn 
mening uit te komen.

Vermoedelijk een Haas: 
• Ik ben er moe van om me altijd terug te trekken, het is 

net of ik er niet bij hoor. 
• Ik ben er moe van dat ik me altijd maar zorgen moet 

maken.
• Ik ben er moe van dat ik zo vaak afhankelijk ben van wat 

anderen besluiten te doen/te laten.

Vermoedelijk een Vos: 
• Ik ben er moe van om mezelf altijd maar te moeten 

bewijzen.
• Ik ben er moe van om van mezelf continu te moeten 

presteren.
• Ik ben er moe van dat niets ooit vanzelf gaat. Ik moet 

altijd alert zijn, niks gaat vanzelf.

Vermoedelijk een Mier:
• Ik word er moe van dat ik altijd maar bezig ben om 

iedereen te doorgronden.
• Ik word er moe van dat ik zoveel tijd bezig ben met het 

vinden van een oplossing waar iedereen mee kan leven.
• Ik word er moe van dat ik altijd degene ben die weer 

voor de oplossing moet zorgen. 

Ken je eigen conflictoplossingsstijl en die van de ander
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‘Leiderschap is een manier van denken, een manier 
van handelen en vooral een manier van communiceren.

Simon Sinek

Je hebt de boodschap inmiddels begrepen. Elk probleem vergt een 
andere aanpak, een aanpak op maat. Met een beetje oefening en 
training lukt het om de oplossingsstijl van je gesprekspartner in 
kaart te brengen. Problemen oplossen vergt inzicht en strategie en 
dat betekent dat je niet vasthoudt aan je eigen favoriete 
oplossingsstijl maar dat je schakelt tussen de diverse stijlen. 
 
 

Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel

 
Je kunt naar deze stijlen kijken vanuit twee dimensies.

De eerste keus die je daarbij moet maken is of je primair taakgericht 
wilt schakelen of juist relatiegericht:
1. Taakgericht: je focus ligt primair op het nastreven van je doelen. 
2. Relatiegericht: je focus ligt op het goed houden van de relatie. 

STAP 9
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Vervolgens kijk je waar de focus van jouw gesprekspartner ligt. 
Houd in gedachten: hoe meer gericht op de taak en de zaak, hoe 
meer bereid tot het aangaan van een conflict. Hoe meer gericht op 
de relatie, hoe minder bereid tot het aangaan van een conflict.

Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel

 
1. De Gorilla
Met stip op de eerste plaats, voor wat betreft conflictbereidheid: 
de Gorilla. Deze richt zijn primaire focus op de taak en de zaak. De 
relatie is hieraan ondergeschikt. 

Bram heeft zijn bouwbedrijf zelf opgebouwd. Hij houdt van het 
vak en vindt het helemaal niet erg om lange dagen te maken. Het 
bouwen zit in zijn bloed, zijn vader en zijn opa waren timmerman. 
Als klein kind was hij met zijn vader al aan het bouwen. 
Boomhutten, tot in perfectie uitgevoerd. Bram heeft inmiddels 
tien werknemers. Hij heeft hen allemaal zorgvuldig geselecteerd. 

Maar wat er de laatste tijd toch met – de normaal zo hardwerkende 
– timmerman Maarten aan de hand is? Sinds hij en zijn vrouw een 
baby hebben gekregen, loopt hij de kantjes ervan af. Bram heeft 
een telefoontje gekregen van een ontevreden klant. Hij ging 
kijken en kon niet anders dan de klant gelijk geven. Wat was dit 
afgeraffeld. Het moet helemaal over. En natuurlijk voor zijn eigen 
rekening!

Wissel moeiteloos van stijl
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Hij roept Maarten op zijn kantoor en spreekt hem aan op het 
broddelwerk. Maarten geeft aan dat de klant gewoon loopt te 
zeuren. Te zeuren? De klant had gewoon gelijk. Dit is voor Bram 
de druppel. Hij ontslaat hem op staande voet. Dat Maarten daarna 
zijn excuses aanbiedt en aangeeft dat hij de baan toch echt nodig 
heeft, zeker met de baby, deert hem niet. ‘Met dit soort personeel 
kan ik de oorlog niet winnen. Daar is het gat van de deur!’

Effectief communiceren met een Gorilla
Wel doen: 
• Wees vooral duidelijk, kort en to-the-point, blijf zakelijk.
• Wees voorbereid en zorg voor een goed gedocumenteerd 

dossier.
• Straal efficiëntie uit.

Niet doen: 
• Praten over zaken die niet relevant zijn in het kader van het 

gespreksonderwerp.
• Zaken in het vage houden. 

2. De Vos 
De Vos is meestal vrij makkelijk te herkennen. De Vos zet hoog in en 
matigt daarna haar eisen. De Vos is strategisch. Zij houdt zijn ogen 
gericht op het doel, maar verliest nooit de relatie uit het oog.

Christine is manager in de ICT. Ze gaat het functioneringsgesprek 
in met Antoine. Antoine is een analist. Hij werkt al jaren bij het 
bedrijf. Een degelijke betrouwbare medewerker, maar helaas niet 
echt iemand die mensen kan aansturen. 

Antoine heeft besloten om de stoute schoenen aan te trekken. 
Al jarenlang wil hij graag senior analist worden en het team van 
analisten aansturen. Vandaag gaat hij het echt vragen! Zijn vrouw 
zit er ook achteraan. ‘Laat niet zo over je heen lopen’, zegt zij.

STAP 9
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Na de inleidende social talk, onder andere over het gezellige 
etentje omdat Antoine 25 jaar bij de zaak was, komt Antoine ter 
zake. ‘Ik wil graag senior analist worden. Ik ben eraan toe.’
Christine denkt razendsnel. Hoe kan ze Antoine te vriend houden 
maar wel de vervelende mededeling brengen dat hij niet geschikt 
is als senior analist. Ze gooit het over de volgende boeg: ‘Ik snap 
dat heel goed, Antoine. Je bent al zo lang bij ons bedrijf. Nog een 
paar jaar en je gaat lekker met pensioen. Kijk je er niet naar uit? Jij 
en je vrouw zijn toch van die wandelaars?’ Antoine knikt. Nog vier 
jaar inderdaad. 

‘Waarom zou je zo’n zware baan aan willen gaan? Je functioneert 
nu uitstekend en je moet er toch niet aan denken dat de functie 
als senior tegenvalt en je de laatste jaren jezelf naar de zaak moet 
slepen? Weet je dat we een hele goede regeling hebben voor 
werknemers die een paar jaar voor hun pensioen zitten? Je kunt 
een dag minder gaan werken en dat hoeft je maar heel weinig te 
kosten.’

‘Nou’, zegt Antoine, ‘ik zou het juist wel lekker vinden om wat 
meer financiële armslag te hebben bij mijn pensioen. Dat is ook 
een goed aspect van het seniorschap.’ ‘Snap ik’, knikt Christina 
begrijpend, ‘maar weet je hoeveel mensen er in het eerste jaar 
van hun pensioen gewoon dood neervallen? Ze zijn helemaal 
niet gewend aan hun vrijheid. Nou, dan heb je weinig lol van je 
pensioen.’ Antoine knikt, zo had hij het eigenlijk niet bekeken. ‘Hoe 
zou het voor je vrouw zijn als jullie regelmatig alvast lekker drie 
dagen kunnen wandelen omdat je een weekend hebt van drie 
dagen? Het Pieterpad misschien?’ Antoine knikt. Hij gaat het er 
zeker met zijn vrouw over hebben. Hij bedankt Christine voor het 
gesprek. Christine loopt opgelucht weg. Zo, weer een probleem 
strategisch getackeld.

Wissel moeiteloos van stijl



98

Effectief communiceren met een Vos
Wel doen: 
• Bereid je heel goed voor. 
• Wissel zakelijke argumenten af met relationele argumenten 

(wees dus zowel mens- als taakgericht). 

Niet doen: 
• Besef dat je in een onderhandeling zit, dus geef niet meteen 

alles weg.
• Ga nooit zonder strategie het gesprek in.

3. De Mier 
De Mier probeert altijd de balans te zoeken tussen alle betrokken 
belangen. Een Mier is geduldig en neemt de tijd. De Mier heeft oog 
voor het zakelijke én persoonlijke belang. De Mier probeert vooral een 
gezamenlijk gedragen oplossing voor een probleem te vinden. Eigenlijk 
doet een Mier hetzelfde als wat wij als mediators doen bij een conflict, 
namelijk een gezamenlijk belang vinden. De Mier verliest echter nog 
weleens uit het oog dat niet iedereen er op dezelfde manier in zit.

Arnoud is een intelligente en sympathieke algemeen manager. Zijn 
vergaderingen zijn plezierig, maar duren wel erg lang. Iedereen 
mag zijn of haar zegje doen en Arnoud is de grote polderaar. De 
oplossingen die worden bedacht, worden altijd gedragen door 
het hele team. Arnoud houdt van zijn werk, maar sinds Saskia erbij 
zit, ziet hij op tegen deze vergaderingen. Saskia is aangenomen 
als marketingmanager. Ze is duidelijk en kort door de bocht. Ze 
is ongeduldig, trommelt op tafel en kijkt veel op haar horloge. 
‘Kunnen we opschieten. Kunnen we een besluit nemen. Het lijkt 
mij volledig helder, we doen het gewoon zo!’ Op een dinsdag loopt 
het (zoals mijn echtgenoot pleegt te zeggen) ‘gierend uit de hand’. 
Saskia is het gepolder zo zat, dat ze met veel stemverheffing tijdens 
de vergadering roept dat Arnoud een watje is zonder ruggengraat. 
Dit raakt Arnoud zo dat hij de vergadering meteen beëindigt en 
naar huis gaat. In de auto merkt hij dat hij zit te trillen... 
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Effectief communiceren met een Mier
Wel doen: 
• Zorg dat je tijd hebt. 
• Ga mee de diepte in.
• Breng samen alle belangen in kaart. 

Niet doen:
• Te snel tot een oplossing willen komen. 
• Ongenuanceerd zijn.
• Ongeduldig zijn. 
• De relatie ondermijnen.

4. De Haas
De Haas houdt niet van conflicten, maar is in tegenstelling tot de 
Teddybeer niet bereid om zomaar akkoord te gaan. Evenmin slaat hij 
als de Gorilla met de vuist op tafel. De Haas gaat het conflict uit de 
weg, in de hoop dat het overwaait. De Haas gaat in feite uit contact.

Josette is een uitstekend planner bij een productiebedrijf. Ze doet 
haar werk met veel plezier en inzet. Sinds kort is er een manager, 
Chris, die zich met name gaat bezighouden met sales. Ze mag 
hem niet zo graag, vanwege zijn gladde praatjes. Chris heeft 
haar gevraagd om tien van haar LinkedIn-contacten te bellen en 
eens te polsen of er misschien een klus voor hun bedrijf in het 
verschiet kan liggen. Chris heeft het steeds maar over groeien 
en uitbreiden. Josette heeft eigenlijk geen idee hoe ze dat soort 
telefoongesprekken moet voeren. Ze ziet er enorm tegenop. Thuis 
heeft ze het er al een paar keer met haar man over gehad. ‘Zeg 
nou gewoon tegen hem dat je dat niet wilt doen. Je bent toch 
planner? Waarom zou je mensen moeten bellen?’ Josette is het 
eigenlijk wel met hem eens, maar ze vreest dat ze toch niet tegen 
Chris op kan. Dag na dag stelt ze de telefoontjes uit. Ze probeert 
Chris zo veel mogelijk te ontlopen. 

Wissel moeiteloos van stijl
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Effectief communiceren met een Haas
Wel doen: 
• Creëer een rustige en veilige setting.
• Zorg dat je het ijs breekt. 
• Wees alert, voor je het weet kiest de Haas het spreekwoordelijke 

Hazenpad.
• Ontdek de bezwaren en probeer deze weg te nemen.
• Houd de vinger aan de pols.

Niet doen:
• Met je vuist op tafel slaan. 
• Aangeven dat iets gewoon moet gebeuren.
• Te snel willen zijn.

5. De Teddybeer 
De Teddybeer is het tegenovergestelde van de Gorilla. De Teddybeer 
houdt altijd het oog op de relatie en geeft de relatie voorrang boven 
de zaak of de taak. 

Janine, Mo en Mark vormen het MT. De algemeen directeur heeft 
contact met mij opgenomen. ‘Ik weet niet precies wat er is, maar 
het lijkt erop dat er geen besluit kan worden genomen zonder 
gedoe. Om de haverklap heb ik weer een opgefokte Janine of Mo 
aan mijn bureau. Ik ben toch geen kleuterjuf?’ 

‘En Mark dan, vraag ik. Waarom zit hij niet aan je bureau?’ ‘Mark? 
Oh, die zit er altijd zo’n beetje tussenin, daar is niet zoveel mee 
aan de hand.’

Ik ben dus maar eens begonnen met een gesprek met Mark. Hij 
voelt zich uitgeput. Hij heeft het idee dat hij steeds maar brandjes 
moet blussen tussen Janine en Mo. Hij kan met Mo eigenlijk wel 
goed door een deur, maar als Janine in een gesprek haar zin niet 
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krijgt, dan doet ze eerst heel bozig en daarna wordt ze emotioneel. 
Mo loopt dan weg. ‘Ik haal hem dan maar weer terug en probeer 
hen allebei rustig te krijgen en weer op één lijn. We moeten toch 
besluiten nemen.’ 

Mark houdt niet van ruzie. En dat is eigenlijk nog zacht uitgedrukt. 
Hij is de koning van de harmonie. Als iedereen constructief en 
vreedzaam samenwerkt, gaat hij als een trein. Als er discussie 
komt met gehuil, geschreeuw en slaande deuren, dan wil hij één 
ding en dat is het terugkrijgen van de harmonie. Dat is hem alles 
waard. Zijn eigen standpunt en mening houdt hij voor zich. Het 
enige waar hij mee bezig is, is het op één lijn krijgen van Janine en 
Mo. Mark is een Teddybeer. 

Effectief communiceren met een Teddybeer
Wel doen:
• Neem de tijd. 
• Begin met een persoonlijke, vriendelijke opmerking.
• Maak duidelijk dat je echt geïnteresseerd bent in zijn/haar 

mening.

Niet doen: 
• Meteen met de deur in huis vallen. 
• Dominant en veeleisend zijn.
• Een snelle reactie willen. 
• Waarom-vragen stellen. 

In de laatste stap geef ik je nog een interventie en een voorbeeld-
casus.

Wissel moeiteloos van stijl



102

Natuurlijk zit je niet altijd in de situatie dat je een conflict 
hebt met mensen waarvan je de conflictoplossingsstijl 
kent. Het zou fantastisch zijn als je dezelfde oefeningen zou 
kunnen doen met je klant, opdrachtgever of leverancier, 
maar dat is nu eenmaal niet zo. Dat vraagt wat meer van je. 
Als je je ogen een beetje openhoudt, word je hier steeds 
handiger in.

Het vinden van je eigen conflictoplossingsstijl is eigenlijk 
best een leuk gezelschapsspel. Oefen er eens mee met je 
partner, je kinderen, je vrienden of je buren. Neem daar 
eens de tijd voor.
Op www.relaxedruziemaken/lezersvoordeel kun je de 
vragenlijst invullen en krijg je van mij een rapportage over 
je favoriete conflictoplossingsstijl.

STAP 9
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‘Creativiteit vereist de moed  
om je zekerheden los te laten.’ 

Erich Fromm

Je hebt hard gewerkt en je bent er bijna. In deze laatste stap ga je 
oplossingsgericht aan de slag. Gebruik je creativiteit om oplossings-
gerichte vragen te stellen en andere etiketten te plakken.

Ik houd ervan om oplossingsgericht te werken. Dat is dus totaal 
iets anders dan probleemgericht werken. In de basis is het simpel. 
Je niet focussen op het probleem maar op de oplossing. Positieve 
ervaringen uit het verleden gebruik je om hoop te creëren voor de 
toekomst. Dus: keer het om, zet het in een ander kader, in een andere 
context. Voor een mediator is dit echt een van de belangrijkste 
interventies. 

Je zoekt naar de wens onder de (aan)klacht. De behoefte die eronder 
ligt of de kwaliteit die iemand heeft. De kwaliteit van iemand die 
altijd erg ongeduldig is, blijkt de mogelijkheid om door te pakken, 
tempo te maken. De behoefte van een ongeduldig persoon is 
opschieten, geen tijd verliezen.

In een gesprek werkt het nogal destructief om tegen je 
gesprekspartner te zeggen dat hij een verschrikkelijk ongeduldig  
figuur is. Een constructieve opmerking kan zijn: ‘Ik waardeer het dat  
je altijd zo snel en efficiënt probeert te zijn. Ik heb echter de  
behoefte aan zorgvuldigheid en reflectie.’ 
Zo is alle kou uit de lucht en heb je tóch gezegd wat je wilde zeggen. 
De ander voelt zich gezien, gehoord en gewaardeerd.

In de fase van het vinden van de oplossing ga je aan de slag met 
het stellen van oplossingsgerichte vragen. Dergelijke vragen zijn 
toekomstgericht. Je kijkt niet meer naar het verleden. Je kijkt niet 
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wat er fout is gegaan maar naar wat er moet worden bereikt. Naar 
de actie die nodig is.

Met deze vragen ‘zet je iemand aan’, je wakkert de creativiteit van je 
medewerker aan. Stel vragen als:
• Wat zou jij graag willen bereiken met dit gesprek?
• Stel dat het probleem is opgelost, wat voor verschil zou dit voor 

je maken?

Een andere manier is om schaalvragen te stellen en iemand op het 
andere been te zetten. 
Bij de mediators die ik opleid, noem ik dat de ‘BLIJ EI-interventie’. Als 
je altijd werkt met mensen in conflict, is er weinig blijheid rond de 
tafel te bespeuren. Dat wordt dan jouw taak. Jij bent het Blije Ei.

Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel

Stuur creatief naar de oplossing
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Ik geef hieronder een voorbeeld.

BLIJ EI-interventie: 

Vraag: Welk cijfer van 1-10 geef jij de samenwerking met je 
collega? 
Antwoord: Een 4.

De moed zou je in de schoenen zakken, maar dat laat je natuurlijk 
helemaal niet merken. 
Enthousiast zeg je: 
‘Je geeft de samenwerking een 4 en dus geen 2. Goed om te 
horen. Vertel eens: Wat gaat er wel goed?’

En daarna:

‘Welke stap kun je zetten om er een 5 van te maken?’

Bij het zoeken naar de oplossing ga je de focus verleggen. Je zoekt 
niet naar wat er fout is gegaan, je gaat op zoek naar de succesjes, 
de positieve uitzonderingen. Je blijft optimistisch gestemd en 
toekomstgericht. Ga kijken naar wat iemand in huis heeft. Ga kijken 
naar de hulpbronnen die er zijn. 

Focus verleggen
• Vraag wanneer het wel goed ging. 
• Leg uit dat een oplossing soms in stappen gaat. 
• Monitor deze stappen. 
• Vraag wie of wat er eerder heeft geholpen.
• Formuleer samen de oplossing. 
• Help om geen droombeeld te maken maar een haalbare stap.
• Focus op wat de gesprekspartner al doet om deze gewenste 

toekomst een stapje dichterbij te krijgen. 
• Wees realistisch.
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En dan nu de praktijk
Je hebt het signaal van een naderend conflict opgepikt, hebt je 
gesprekspartner en jezelf in het rationale brein gekregen, hebt 
inzicht gekregen in diens favoriete oplossingsstijl en gebruikt nu 
zelf de meest effectieve stijl. Een flinke klus, maar bedenk dat je niet 
al die stappen elke keer weer hoeft te zetten. Je hebt inmiddels je 
blauwdruk gereed.

Jij gaat ruzies en conflicten niet uit de weg. Je zorgt ervoor dat je 
je eigen rode knoppen kent en dat je eruit kunt sturen. Vanuit je 
rationele brein ga je dus lastige kwesties te lijf. 

Met al deze ballast overboord is het eigenlijk een appeltje-eitje om 
de lastige kwestie uit de wereld te helpen. 

Je stelt geen waarom-vragen, maar juist vragen die je inzicht 
verschaffen. Je bent alert op gedachtekronkels en rode knoppen 
van je medewerkers. Je weegt af welk belang voorop staat. Zakelijk 
of relationeel of een combinatie van beide. 

Als jouw favoriete stijl die van de Gorilla is, tel je regelmatig tot tien 
en zet je bijvoorbeeld wat meer de Vos of de Mier in. Als je vooral 
kijkt naar de relatie en je nog weleens gedraagt als de Teddybeer, 
ga je eens wat gedrag afkijken van de Gorilla. Kortom, je gebruikt 
strategie en creativiteit. 

Lichtheid en luchtigheid
Hoe kaart je als leider een probleem aan, hoe spreek je iemand aan 
op haar gedrag, op onzorgvuldigheden, zonder dat dit een zware 
klus wordt. Oftewel: hoe breng je lichtheid en luchtigheid in het 
gesprek?

Relaxed ruziemaken betekent voor mij dat je problemen, gedoe 
en conflicten te lijf gaat met een beetje humor. Conflicten worden 
altijd beschouwd als hele zware kost en dan is humor het beste 
medicijn. Humor maakt het mogelijk om het onbespreekbare toch 
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bespreekbaar te maken. Het geeft ruimte en ontspanning in een 
zwaar gesprek. Humor is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Je zit 
eigenlijk altijd wel safe als je jezelf op de korrel neemt.

Laten we nog even de casus van Michiel de lead-analist uit stap 2 bij 
de kop pakken. 

Michiel is de afgetobde lead-analist. Jij bent als manager 
geconfronteerd met klachten van je opdrachtgever. Michiel 
is vooral bezig met het werk van een junior-analist en verliest 
zich in details. Hij blijkt het overzicht helemaal kwijt te zijn. 
De opdrachtgever is not amused. Er wordt gedreigd met een 
schadeclaim. 

Jij gaat met Michiel in gesprek. Je wilt hem vooralsnog niet kwijt, 
maar hij moet echt zijn werk weer beter gaan doen.

Hieronder vind je een aantal tips voor het voeren van een constructief 
en relaxed gesprek.

1. Sta eens stil bij je lijf 
Ten eerste is het van belang om te (h)erkennen dat lastige gesprekken 
bij jezelf ook een bepaalde spanning oproepen. Dat is ook goed, dat 
houd je alert. Begin eens met even stil te staan en te voelen. Voel je 
spanning in je lijf? 

Let op: als jij je spieren spant en wat sneller gaat ademhalen, kan 
dat brein van je dat weleens interpreteren als een gevaar. En je weet 
het, de vecht-, vlucht- of bevriesreactie is er klaar voor en dan is 
helaas je denkhoofd uitgeschakeld. Haal een paar keer diep adem, 
zucht even diep en ontspan je spieren. Dan kan de alarmknop in je 
zoogdierenbrein weer verder pitten.
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2. Voer het gesprek een keer in je hoofd
Visualiseer voor jezelf een gesprek dat lekker verloopt, anders gaat 
je alarmsysteem alweer warmlopen.

3. Leg bij de start van het gesprek meteen uit waarover het gaat
Begin het gesprek met het onderwerp te noemen waarover je het 
gaat hebben. Vaak hebben we het idee dat het goed is om eerst te 
beginnen met een kort gesprek over koetjes en kalfjes, maar dat 
is niet waar. Duidelijkheid is essentieel bij conflictregulering. Juist 
de onzekerheid bij je gesprekspartner die niet weet waarover het 
gesprek gaat, leidt tot spanning, met het risico van het uitschakelen 
van het denkhoofd.

In het geval van Michiel: leg meteen uit dat er klachten zijn van de 
opdrachtgever en dat dit gesprek bedoeld is om met Michiel te 
bespreken hoe hij van zijn kant het project weer kan vlottrekken. Kijk 
vervolgens goed naar de non-verbale communicatie. Zie je spanning 
ontstaan? Wees dan alert op vecht-, vlucht- of bevriessignalen. Ga 
niet te snel door.

4. Kom in het gesprek tegemoet aan de drie basisverlangens 
In stap 7 heb je gezien dat rode knoppen ontstaan als niet wordt 
voldaan aan onze basisverlangens. We kunnen het heel ingewikkeld 
maken, maar rode knoppen hebben altijd te maken met een of soms 
zelfs drie van deze verlangens.

Benadruk in het gesprek dus dat je waardeert wat Michiel heeft 
gedaan. Maak ook duidelijk dat je hem hebt ‘gezien’.
Ik breng ze nog even in herinnering:
• Word ik gezien?
• Word ik gehoord?
• Word ik gewaardeerd? (En in de liefde geliefd?)

Vertel Michiel dat je hebt gezien dat hij heel hard werkt. Geef ook 
aan dat je begrijpt dat het werk lastig is op dit moment, omdat er een 
junior-analist mist. Benadruk hoe belangrijk Michiel voor het bedrijf 
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is en ook hoe fijn het is dat hij de personeelsvereniging zo bruisend 
weet te houden. Dit zorgt ervoor dat je Michiel in dit gesprek ‘aan 
boord’ houdt.

5. Stel lineaire vragen over de feiten
Ga nu met Michiel in gesprek om erachter te komen hoe het komt 
dat het project zo’n vertraging heeft opgelopen.
• Wat is er gebeurd?
• Waar ging het fout?
• Wanneer ging het voor het eerst fout? (zie stap 6).

6. Stel vragen over de gedachten van Michiel
• Wat denk je van de situatie?
• Wat is hieraan volgens jou voorafgegaan? 
• Welke verwachtingen heb jij van {vul in} die niet zijn uitgekomen?
• Wees alert op gedachtekronkels (zie stap 7).

Bij Michiel zou dat kunnen zijn: piekeren, malen, doemdenken. Dit 
soort gedachtekronkels kan iemand uit het rationele brein halen.

7. Ga in gesprek over de oplossing
Maak duidelijk dat het op een andere manier moet en wat je precies 
verwacht. Wees alert op het onbedoeld overschakelen naar het 
zoogdierenbrein. Als dat gebeurt, maak je een tussenstapje naar de 
vragen omtrent emoties (zie stap 5).
• Ik zie dat het je raakt. Klopt dat?
• Kun je aangeven waarin je wordt geraakt? 
• Je lijkt me behoorlijk kwaad. Hoe komt dat? Enzovoort (zie stap 7).

8. Herken de oplossingsstijl van Michiel
Pak stap 8 en 9 erbij. Schakel strategisch.

Hoe gedraagt Michiel zich? Het kan zijn dat hij het conflict uit de weg 
gaat. Bijvoorbeeld als hij aangeeft dat hij er wel over gaat nadenken 
of dat hij misschien een plan kan opstellen wat er gaat gebeuren. Een 
opmerking die zo weinig concreet is, zou een aanwijzing kunnen zijn. 
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Je zou weleens met een Haas te maken kunnen hebben. Vraag dus 
door! Pak je aanwijzingen over de Haas erbij.

Wel doen: 
• Creëer een rustige, veilige setting. 
• Zorg ervoor dat je het ijs breekt. 
• Wees alert, voor je het weet is de Haas weg.
• Probeer bezwaren weg te nemen.
• Houd de vinger aan de pols.

Niet doen:
• Met je vuist op tafel slaan. 
• Aangeven dat iets gewoon moet gebeuren.
• Te snel willen zijn.

Gebruik zelf een passende conflictoplossingsstijl. Moet je het zoeken 
in de samenwerkende Mier? Moet je juist een strategische Vos zijn? 
Wees alert! 

9. Maak afspraken, met inachtneming van de oplossingsstijl van 
je gesprekspartner

Stel nu dat Michiel een Haas-stijl heeft, dan is het belangrijk om 
concrete afspraken te maken. Het moet volledig helder zijn wat je 
van Michiel verwacht. Maak een tijdpad en zorg ervoor dat dit door 
iemand wordt bewaakt. 

10. Gebruik de BLIJ Ei-interventie en ga oplossingsgericht 
stapsgewijs naar het doel

Stel oplossingsgerichte vragen en blijf heel optimistisch. Stel vragen 
als:
• Stel je voor dat het probleem is opgelost, wat voor verschil zou 

dit voor je maken?
• Op een schaal van 1-10, hoe belangrijk is het voor jou om de 

relatie met de opdrachtgever te verbeteren?
 
Spreek vervolgens een kleine stap vooruit af (zie stap 10).
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Ten slotte
Het is je gelukt, je bent door alle stappen heen. Het lijkt misschien 
aanvankelijk een hele kluif, maar als je het een paar keer hebt 
gedaan, zul je merken dat het een moeiteloos traject wordt. Bespreek 
optimistisch wat er allemaal wel goed is gegaan in het verleden en 
zoek de positieve lichtpuntjes.

Ik wens je succes, wijsheid, maar vooral ook plezier toe in het 
oplossen van lastige kwesties!

 
 
Ga Heretiketteren

Kijk naar het verlangen, de behoefte eronder. Kijk naar de 
kwaliteit die de ander heeft en maak er een positieve reflectie 
van. Noteer deze achter onderstaande zinnen.

Voorbeeld 
Met jou is het altijd lastig samenwerken! 
Nieuw etiket Je zou graag goed met mij willen samenwerken.
• Met jou valt niet te praten!
• Je bent er nooit!
• Jij overdrijft altijd alles!
• Jij bent altijd zo nadrukkelijk aanwezig!
• Jij controleert mij in alles!
• Ik moet jou alles twee keer zeggen!
• Jij komt nooit uit jezelf naar me toe!
• Jij wilt altijd gelijk hebben!
• Je komt jouw afspraken nooit na!
• Ik ben er helemaal klaar mee!
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Hoe nu verder?

Je bent er! 

Mijn hoop is dat ik je heb kunnen overtuigen van het nut van relaxed 
ruziemaken. Dat je staat te popelen om meteen een lastige kwestie 
in je team aan te pakken. 
Toch kan ik mij voorstellen dat het lezen van mijn boek alleen net 
niet genoeg handvatten geeft. Gelukkig is er meer!

Luisterboek
Al in 1885 ontwikkelde de Duitse psycholoog Herman Ebbinghaus* 
de vergeetcurve. Nieuw geleerde dingen kun je in eerste instantie 
goed onthouden, maar al na een week weet je nog maar bijzonder 
weinig, tenzij je ermee aan de slag gaat. Herhaling kan helpen. 
Ook onthoud je veel meer als de informatie via twee verschillende 
zintuigen je hersenen bereikt. Dual coding noem je dat. Nog een 
extra mogelijkheid om zaken te onthouden, is het gespreid leren 
(spaced learning) door regelmatig kleine stukken te herhalen. 
Als oplossing geef ik je graag mijn luisterboek cadeau, voor als je 
onderweg bent. Dan gebruik je dus naast je ogen ook je oren.

Ga naar 
www.relaxedruziemaken.nl/lezersvoordeel 

om het luisterboek te downloaden.

* Ebbinghaus, H. (1885). Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen 
Psychologie. Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot.
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Gorilla’s, Teddyberen, Hazen, Mieren en Vossen. Intrigeren ze je? 
Je kunt op www.relaxedruziemaken.nl/lezersvoordeel een 
verkorte vragenlijst downloaden, maar we kunnen er ook samen 
mee de diepte in. Je krijgt een uitgebreide vragenlijst en een gesprek 
met mij en daarna een rapportage met tips & tricks. Alleen voor jou, 
maar desgewenst ook voor je hele team. En krijg je er geen genoeg 
van, dan koppelen we er een boeiende trainingsdag aan vast.

Trainingen
De beste manier om de stappen te onthouden, is door ermee aan de 
slag te gaan. Ik heb allerlei trainingen rond de stappen ontwikkeld. 
Ik geef ze in company, op locatie of online. Van een dagdeel tot een 
jaartraject. Online of live. Het jaartraject is echt het neusje van de 
zalm. Neem contact met mij op of kijk op mijn website voor meer 
informatie. 

Spreker nodig? 
Ik kom graag mijn ‘pleidooi’ voor relaxed ruziemaken online of live 
bij je houden. Als je 10 of meer boeken bij mij afneemt, doe ik je een 
mooi aanbod. Zie: www.relaxedruziemaken.nl/lezersvoordeel

Sparringpartner
Je gaat de lastige kwestie te lijf, maar je loopt ergens tegenaan. 
Of je wilt van tevoren even overleggen. Ik ben heel graag jouw 
sparringpartner. Maak een afspraak voor een (online) consult en 
dan neem ik voor het eerste consult het eerste halfuur voor mijn 
rekening. Zie: www.relaxedruziemaken.nl/lezersvoordeel

Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel
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Gespreksleider of moderator
Niet-medisch ziekteverzuim? Een lastige re-integratie? Dat zijn 
kwesties die je vaak zelf niet mag doen. Problemen binnen je team 
waar je zelf onderdeel van bent? Problemen waar je zelf liever even 
buiten blijft? Ik ben als adviseur, gespreksleider, go-between of 
moderator voor je beschikbaar.

Familiebedrijf 
Zelf kom ik ook uit een familiebedrijf. De dynamiek in een 
familiebedrijf is gecompliceerd, omdat er naast zakelijke relaties ook 
persoonlijke relaties zijn. Dat vraagt flinke kennis van persoonlijke 
relaties. Ik weet er persoonlijk en beroepsmatig alles van.

Contact
www.relaxedruziemaken.nl
www.korvermediation.nl

info@relaxedruziemaken.nl 
joyce@korvermediation.nl

Volg mij op social media:

www.facebook.com/joyce.korver.1

www.linkedin.com/in/korvermediationenconflictmeester

f
in
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Over de auteur 

Je vraagt je misschien af hoe ik kom aan mijn passie voor ruziemaken.
Ik had graag psychologie willen studeren, maar omdat ik geen 
wiskunde in mijn pakket had (na jarenlange vreugdeloze bijles) werd 
het rechten. In 1986 ben ik afgestudeerd, in het ondernemingsrecht. 
In hetzelfde jaar werd ik beëdigd tot advocaat en verdiende ik mijn 
geld met ruziemakende mensen. Als advocaat slijp je de messen en 
zorg je ervoor dat het standpunt van jouw cliënt zo goed mogelijk 
over het voetlicht wordt gebracht, zodat de rechter niet anders 
kan dan jouw cliënt gelijk geven. Jouw cliënt, mijn cliënt, zo praten 
advocaten. Als je niet uitkijkt, ga je je met je cliënt identificeren en 
heb je het over ‘wij’. Het is zwart-wit. Winnen of verliezen. 

Ik miste de nuance. In 1990 ben ik daarom gestart met een 
postacademische studie psychologie in Antwerpen. Wiskunde was 
gelukkig niet noodzakelijk. Wat een mooi vakgebied. 

Toen begin jaren ‘90 een club enthousiaste advocaten bedacht dat je 
geschillen behalve bij de rechter misschien ook via bemiddeling aan 
tafel zou kunnen oplossen, was ik meteen van de partij. Geschillen 
oplossen via samenwerking in plaats van strijd trok mij aan. Werken 
op het snijvlak van het psychologische en het juridische. Dat was 
mijn cup of tea. Voortaan droeg ik mijn toga alleen nog als laatste 
redmiddel. Zaken als bemiddelaar oplossen bleek veel bevredigender. 

Steeds meer raakte ik geïntrigeerd door de vraag hoe mensen 
problemen oplossen, hoe ze omgaan met meningsverschillen, 
hoe ze ruziemaken. Mijn lievelingsdocent van de opleiding tot 
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scheidingsbemiddelaar, de psycholoog Donald Mac Gillavry, zei 
het volgende over ruziemaken:   ‘De kracht van een echtpaar kun je 
afmeten aan de wijze waarop ze ruziemaken. Als er zindelijk wordt 
ruziegemaakt is de kans op een scheiding een stuk kleiner.’  Wat een 
intrigerende stelling. Ik ontdekte dat deze stelling ook op gaat binnen 
een team. Een team floreert als er zindelijk kan worden ruziegemaakt.

Cognitieve valkuil

Hoe comfortabel zijn de stijlen met het aangaan van een con�ict?

Niet comfortabel Zeer comfortabel

 
Ik bemiddel bij familiebedrijven waar altijd meer op het spel staat dan 
alleen het zakelijke, bij problemen in het team, als een werknemer 
met een arbeidsconflict ziek thuis zit en ik bemiddel bij mensen met 
relatieproblemen. 

Mijn conclusie: we zijn enorm interessante wezens, maar rationeel 
reageren doen wij heel vaak niet. Ons brein gaat met ons op de loop, 
mensen drukken bij elkaar op de rode knoppen, geven liever toe of 
lopen weg voor conflicten dan erin te stappen. 

We zitten jaren in schoolbanken en collegebanken, maar over 
ruziemaken leren we bijster weinig. 
Ik heb ontdekt dat er ongelooflijk veel valt te leren over het gedrag van 
mensen. Het gedrag, datgene wat we zien, is eigenlijk ook maar het 
topje van de ijsberg. Ik heb mij dan ook achtereenvolgens verdiept in  
het strategisch coachen, de Transactionele Analyse, het systemisch 
werken, relatietherapie, Emotional Focused Therapy (EFT), Repairing 
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Balance (burn-outklachten), Oplossingsgericht werken (Solution   
Focused Therapy), Acceptance and Commitment Therapy ACT, 
mindfulness, het Enneagram en het werken met persoonlijkheids-
vragenlijsten zoals de Golden Personality Type Profiler™ en de zes 
denkhoeden van Edward de Bono. 

Al mijn ge-bemiddel en al dit gestudeer, hebben mij uiteindelijk 
gebracht tot deze 10 stappen, die ik met plezier met je deel in dit boek. 

Wat anderen zeggen over Joyce

‘Joyce is allereerst iemand die snel je vertrouwen wint, door haar 
sociale vaardigheden en humor. Ze stelde me op m’n gemak, en stelde 
vervolgens de juiste vragen om een goede analyse te kunnen maken 
van wat er daadwerkelijk speelde bij mij. Hierbij schuwde ze het niet om 
kritisch door te vragen als er schijnbaar een dieperliggend verhaal achter 
een antwoord lag. Ik heb heel veel van haar geleerd over hoe ik moet 
omgaan met conflicten en negatieve gevoelens die mijn functioneren 
in de weg zitten. Hierbij hebben we veel gesproken over de noodzaak 
van helpende gedachten die ook leiden tot positieve gevoelens. Ook 
heb ik helder gekregen welke overtuigingen mij hebben belemmerd in 
mijn carrière. Ik heb veel handvatten gekregen over hoe ik meer grip 
kan krijgen op mijn denkpatronen en hoe ik ervoor kan zorgen dat ik 
beter kan omgaan met negatieve gevoelens en gedachten en de hieruit 
voortvloeiende stress.

Mede op basis van de begeleiding door Joyce ben ik tot de conclusie 
gekomen dat ik toe was aan een totale carrièreswitch en ben ik inmiddels 
met veel plezier bezig als zij-instromer in het primair onderwijs. 
Johan van Luijtgaarden
Manager, zelfstandig ondernemer en nu docent basisonderwijs, 
over Joyce als conflictcoach
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‘Ik ken Joyce Korver uit hoofde van een teammediation/begeleiding van 
een viertal directieleden in een conflict. Ik was onder de indruk van de 
deskundige aanpak van Joyce en de wijze waarop zij het conflict eerst 
scherp in kaart heeft gebracht, op tafel heeft gelegd, vervolgens een 
veilige omgeving creëerde waarin een en ander kon worden besproken 
door betrokkenen, waarna zij doelgericht aanstuurde op oplossingen 
en afspraken. 

Uit de grote hoeveelheid informatie die door betrokkenen werd gegeven, 
wist Joyce feilloos de kern van het conflict te filteren, om dit vervolgens 
op een neutraal/positieve manier te presenteren en te verwoorden, 
waardoor voor het team inzichtelijk werd wat er tussen hen speelde.  

Heel knap van Joyce is dat zij blijft doorzetten en blijft zoeken naar het 
geven van inzicht en het bereiken van een oplossing. Zij is zeer energiek, 
open en toegankelijk en zorgt daarmee voor een gesprekscultuur 
waarin iedereen betrokken blijft en mee blijft doen. 
Jacqueline Wielemaker 
WielemakerSupport, interim manager en organisatieadviseur, over 
Joyce als teammediator

Joyce heeft een open wijze van lesgeven, ontvankelijk en toegankelijk, 
ze straalde uit dat het een klus is ‘die we met zijn allen gingen klaren’. Zij 
heeft de eerste bouwsteen gelegd voor de veilige hechting in onze groep, 
die door latere docenten als positief opvallend werd waargenomen. We 
mochten bij haar fouten maken in de rollenspellen en daardoor legden 
we zelf onze lat steeds hoger. 
Joyce wist flexibel mee te bewegen met de expertise en specialisaties 
(waaronder een notaris, mensen in het bankwezen, mensen die veel 
met bestuursorganen moesten werken en ik als enige psycholoog) en 
wist zo alles uit ons te halen wat we konden geven. We konden ook goed 
aangeven wat we van haar nodig hadden. Ze stond 100% open voor 
feedback. Haar enorme input aan kennis, zowel theoretisch als haar 
ervaringen in het veldwerk, was fijn, helpend en motiverend.’
Hilde Brettschneider
Psycholoog en mediator, over Joyce als docent van de module 
Professionele Mediation bij NCOI
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‘Juli 2018 heeft Joyce Korver mij bijgestaan bij het in goede banen 
leiden van een conflict tussen een erfgenaam en een notaris als 
executeur testamentair. Vervolgens had ik behoefte om mijn eigen rol 
in het conflict helder te krijgen en ben ik met haar daarvoor een traject 
ingegaan, om zodoende mijn werk als zelfstandig ondernemer goed en 
met verve te kunnen blijven vervullen.

Joyce is goed in het boven halen van wat er daadwerkelijk speelt en 
gespeeld heeft. Zij heeft me inzicht gegeven in de manier waarop ik 
omga met conflicten en hoe ik dan acteer. Ook heb ik helder gekregen 
welk gedrag mij weleens heeft belemmerd in het voorkomen en oplossen 
van conflicten. Ik heb inzicht en tips gekregen in en over hoe ik grip kan 
krijgen en vooral houden op mijn gedrag en hoe ik positief kan omgaan 
met stress. Ik heb het als erg verhelderend ervaren. Joyce is naast een 
vakvrouw een uiterst plezierige persoonlijkheid, die geen agressie 
oproept. Joyce gebruikt humor op ongemakkelijke momenten. Dat 
maakt dat ik open bleef staan voor adviezen over gedragsverandering, 
die ik natuurlijk eigenlijk niet wilde horen maar die mij toch zeer hebben 
geholpen. Kortom: Joyce inschakelen voor conflicthantering is een 
aanrader voor iedereen.’
Madelein Holm
Transitiemanager en Kwartiermaker, over Joyce als sparringpartner

‘Met het vertellen van allerlei, aan zelfspot grenzende, anekdotes uit 
haar eigen leven  en haar praktijk, neemt Joyce Korver je mee op een 
fascinerende reis door je brein. Dit niet alleen om jezelf beter te doen 
begrijpen, maar vooral ook de mensen om je heen. Het was fascinerend 
en leerzaam om inzicht te krijgen in hoe het komt dat wij allemaal anders 
op elkaar reageren, vanwege culturele, maatschappelijke, religieuze of 
leeftijdsverschillen. Uiteindelijk hebben wij als team geleerd om ieders 
(on)hebbelijkheden vrij naar elkaar toe bespreekbaar te maken, zonder 
dat dit ooit als kwetsend ervaren hoeft te worden. Wij zijn daar als team 
met zijn allen beter van geworden. 
Jos van Popering
Managing Director van Sakata Ornamentals EMEA, over Joyce als 
trainer en sparringpartner in het jaarprogramma Relaxed omgaan 
met conflicten, zonder werkstress



122

‘Vol enthousiasme zijn wij als broers een nieuw bedrijf gestart. We  
hebben vooraf veel mondeling besproken, maar weinig afspraken 
gemaakt op papier. Je bent familie en je vertrouwt elkaar. Gaandeweg 
merk je dat de zaken die niet op papier staan voor problemen gaan 
zorgen, ze worden door een ieder anders geïnterpreteerd en over 
bepaalde zaken is überhaupt niet goed nagedacht. Combineer dit met 
een verschillend karakter, waarbij je ook aan andere zaken waarde 
hecht, en je zit al snel in een zakelijk conflict, waarbij je als broers ook 
nog lekker onder elkaar kunt ruziën en oude koeien uit de sloot kunt 
halen.
Kortom, we lagen ver uit elkaar en hadden er een hard hoofd in of we 
er ooit nog uit zouden komen, laat staan beiden tevreden zouden zijn. 

Herkenbaar? Dan moet je bij Joyce zijn!’

Joyce had al heel snel door dat op de manier waarop wij communiceerden 
met elkaar (lees ruzie maakten) we er nooit samen uit zouden komen. 
Door o.a. inzicht te geven in de manier waarop je zelf en de ander 
omgaat met conflicten ontstaat er al snel meer begrip voor elkaars 
handelen. Binnen een families spelen onderlinge relaties natuurlijk 
een belangrijke rol en Joyce voelde feilloos aan in welke richting we op 
onderzoek moesten om nader bij elkaar te komen.

Wanneer je elkaar dan totaal onverwacht toch vindt, is Joyce naast een 
plezierige en kundige mediator ook iemand die door haar juridische 
achtergrond afspraken goed vastlegt met oog op de toekomst.’
Thijs & Bas van Hout
Directeuren Metaalkanjers, over Joyce als mediator bij geschillen in 
een familiebedrijf
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In 10 stappen relaxed ruziemaken, laveer met mediationtools moeite-
loos door lastige kwesties in je team, bestuur of directie. Dit was mijn 
belofte aan het begin van het boek. Ik hoop dat ik je enthousiast heb 
gekregen.

Op het moment dat ik dit boek schrijf, waart het coronavirus 
door de wereld. We leven in angst en met stress. Angst voor onze 
gezondheid en voor die van onze geliefden, angst voor onze baan, 
onze onderneming, onze familie, onze financiële situatie. Angst en 
stress, een voedingsbodem voor ons reptielenbrein. We zijn het 
beslist niet allemaal met elkaar eens, er is polarisatie. Ons leven is 
veranderd, of zoals Spock dat zegt in Star Trek: ‘It’s life, Jim, but not 
as we know it’. Als we het dus ooit nodig hebben, is het nu. Relaxed 
Ruziemaken. 

Ik hoop dat dit boek je ook aan het denken heeft gezet over de 
manier waarop je zelf omgaat met meningsverschillen, andere 
standpunten, ruzies en conflicten. Zelf kom ik uit een gezin waarin 
het mijn vaders hobby was om lekker te discussiëren. Een verbaal 
gevecht, bekvechten, daar genoot hij van. Een Vos, dus. Mijn 
moeder niet trouwens. Zij had een hekel aan dat soort discussies. 
Een Teddybeer, dus. Terwijl mijn vader en ik maar weer een fles rode 
wijn openmaakten en eindeloos discussieerden op het scherpst van 
de snede, kwam mijn moeder aan met warme chocolademelk met 
slagroom. Dat zou kalmeren volgens haar. Het bekvechten is mij 
dan ook door mijn vader met de paplepel ingegoten, alle warme 
chocolademelk ten spijt.

Als ik het in mijn trainingen in bedrijven of bij mijn mediation- 
studenten heb over strategische Vossen en vriendelijke Teddyberen, 
dan denk ik weer even aan ze terug. Ze zouden het wel leuk hebben 



gevonden dat ik een boek heb geschreven. Als kind schreef ik altijd 
al verhalen en daarnaast had ik behoorlijk wat penvriendinnen. Ik 
heb helaas zo’n onleesbaar handschrift dat veel van mijn schrijfsels 
nooit zijn begrepen,vrees ik.

Dit boek was echt een olifantenbevalling. Ik loop al jaren rond 
met het idee en er liggen overal dikke schriften met onleesbare 
aantekeningen en mijn computer ploft uit elkaar van alle gedachten 
en interessante artikelen die ik ergens (maar waar?) heb opgeslagen.

Het schrijven van een boek vergt discipline en doorzettings-
vermogen. In mijn boek schreef ik al over het zoogdierenbrein 
waar ons uitstelgedrag in zit. Nou, het zoogdiertje glimlachte mij 
voortdurend schattig toe. Het kan ook morgen… Gelukkig was daar 
Daisy Goddijn van Expertboek. Ze heeft mij bij de hand genomen 
en mij af en toe een liefdevolle flinke duw gegeven. De redacteuren 
Giséla Fidder en Suzanne van Kauwen hebben mijn teksten kritisch 
bekeken, er de nodige lange zinnen en vaagheden uitgehaald en 
mij deadlines gegeven om een en ander aan te passen. Willy Pardijs, 
focuscoach, gaf mij herhaaldelijk de boodschap mee: ‘Allemaal  
leuke ideeën Joyce, maar je boek!’

Maar eerlijk is eerlijk, het boek zou niet zijn gepubliceerd als mijn 
meelezers en vakgenoten, Elizan van Ommeren en Tom Goddijn, 
mij niet zouden hebben verteld dat mijn boek echt wel de moeite 
van het lezen waard is. Ook de reactie van Jacqueline Wielemaker 
(‘Ik ben begonnen met lezen onder het genot van een kopje thee en 
echt: supergoed!’) hielp. Ik had het zelf inmiddels zo vaak gelezen en 
er zoveel aan geschaafd, dat ik er niet meer doorheen kon komen, 
laat staan dat ik het daadwerkelijk zou laten uitgeven. De kroon op 
het werk was natuurlijk wel toen ik de reactie kreeg van de enige 
echte mediationprofessor Dick Allewijn, die begon met: ‘Dit is een 
leuk boek’. Dus vooruit, start de drukpers.

Als je een boek schrijft in de Expertserie, is het de bedoeling dat 
anderen bevestigen dat je expert bent. Dat betekende dat ik 
aan cliënten en opdrachtgevers moest vragen om iets over mij te 
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schrijven. Klotsende oksels kreeg ik ervan. Het voelde weer even als 
verkering vragen op de lagere school. Het is dan wel heel bijzonder,  
als Hilde, Jacqueline, Johan, Jos, Madelein Willy en Bas en Tijs zulke 
aardige dingen over je schrijven. Je voelt je groeien. (En dat kan ik 
met mijn 158 cm lengte wel gebruiken). 

Charlotte Naus heeft met haar illustraties de humor en de luchtigheid 
– die zo goed kunnen helpen bij het oplossen van lastige kwesties – 
in beeld gebracht.

Studio Naus ontwierp de bijbehorende website, 
www.relaxedruziemaken.nl en maakte met engelengeduld de foto.

Jullie allen hebben mij blij gemaakt en dankbaar. 

Mijn echtgenoot Joep wil niet bedankt worden. ‘Dat hoeft voor mij 
echt niet.’  Bij deze!

Het allergrootste compliment is natuurlijk dat jij dit boek bent gaan 
lezen en het hebt uitgelezen (tenzij je aan het eind bent begonnen). 

Dat is een cadeautje waard. In Hoe nu verder? schreef ik het al. Als je 
wilt geef ik je graag kosteloos mijn luisterboek, voor als je onderweg 
bent. Ga naar www.relaxedruziemaken/lezersvoordeel, om het 
luisterboek te downloaden.

En natuurlijk luister ik ook graag naar jou, als jouw sparringpartner. 
Maak een afspraak voor een (online) consult en dan neem ik voor het 
eerste consult het eerste halfuur voor mijn rekening. Ga naar www.
relaxedruziemaken/lezersvoordeel om een afspraak te maken.

Gorilla’s, Teddyberen, Hazen, Mieren en Vossen. Ben je benieuwd naar 
je eigen voorkeursstijl? Op www.relaxedruziemaken/lezersvoordeel 
kun je een verkorte vragenlijst downloaden.

Heb je nog vragen, aanmerkingen of opmerkingen? Stuur ze naar 
info@relaxedruziemaken.nl



Lees ook andere boeken uit deze boekenserie
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Kijk op www.10stappenboek.nl voor de overige titels en meer 
informatie over deze handige boekenserie.
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Ben jij een leider, iemand die een kleine of grote groep mensen van 
diverse pluimage in een topteam wil transformeren? Voel jij je soms als 
een kapitein die het schip door flinke golven laveert, maar intussen iets 
bespeurt op de onderstroom? Onzichtbare draaikolken, of een naderende 
mist? Ga dan relaxed ruziemaken. Hoe je dat doet, lees je in dit boek. 

Joyce Korver schetst met een flinke dosis humor 10 stappen om lastige 
kwesties in je team strategisch en creatief te lijf te gaan. Op een originele 
manier pleit ze voor het maken van ruzie in je team. Maar dan wel op een 
manier die psychologische veiligheid waarborgt. 

In dit boek leer je:
• De kunst van het vragen stellen
• De conflictoplossingsstijlen van de Gorilla’s, Hazen, Teddyberen,   
 Mieren en Vossen herkennen
• De rode knop te herkennen en erlangs te laveren
• Creatief naar oplossingen te sturen

Met de mediationtools, praktijkvoorbeelden en handige tips en tricks 
laveer je moeiteloos door lastige kwesties in je team, bestuur of directie.

Joyce Korver is advocaat-mediator, registermediator 
en docent mediation. Ze is gepokt en gemazeld in 
het conflict. Het is haar missie om conflictbewustzijn 
te genereren bij leiders, zoals managers, directeuren, 
bestuurders, HR-professionals, schoolleiders, voorzit-
ters van maatschappen en andere leidinggevenden. 
Als sparringpartner en trainer verrast ze met haar 
praktische handvatten en onvergetelijke metaforen. 

‘In dit leuke en leerzame boek reikt Joyce kennis en inzichten aan die zij 
verrijkt met voorbeelden uit haar eigen bestaan als conflictmanager. Ga voor 
relaxed leidinggeven!’ 
Dick Allewijn – Emeritus hoogleraar Mediation aan de 
Vrije Universiteit (VU) Amsterdam

www.relaxedruziemaken.nl




