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Trainershandleiding 
  
Masterclass: Samenwerken met collega’s. Een keiharde 
training in ‘softe’ skills 
 

Voorwoord 

Deze training is ‘geboren’ op de afdeling anesthesiologie van het LUMC. Het doel was om vorm geven aan de competenties samenwerken en 

communiceren met collega’s.  Aanleiding waren ervaringen uit de praktijk, toenemend onderbouwd vanuit onderzoek, dat succesvolle 

samenwerking tussen (medische) professionals valt en staat met niet-technische aspecten. Waar het vanzelfsprekend is dat medisch 

inhoudelijke kennis en vaardigheden doelgericht wordt ontwikkeld, moet worden bijgehouden en zelfs aangetoond moet worden, spreekt dit 

voor de ‘zachtere’ en tegelijkertijd cruciale kant van samenwerken nog veel minder voor zich. De ontwikkeling van deze masterclass is hierin 

een mooie stap! 

Rozemarijn Janss & Adriaan Norbart 

Deze trainers handleiding is tot stand gekomen in samenwerking met Jacqueline Bustraan 
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1. Uitgangspunten en trainersprofiel 

Uitgangspunten   
Bij het opzetten van de training is uitgegaan van een aantal uitgangspunten.   

1. Maak gebruik van en sluit aan bij ervaringen uit de praktijk waarin de deelnemers werken.  

2. Maak het ‘softe’ zo concreet en ‘technisch’ mogelijk.  

3. Werk met een combinatie van een clinicus en gedragswetenschapper als trainers. 

4. Splits de training in twee delen, zodat deelnemers al tijdens de training oefenen met toepassing in de praktijk, om zo de kan s te vergroten dat 

deelnemers het geleerde ook echt blijven gebruiken in de klinische praktijk van alledag.   

5. Begin bij de opleiding van de AIOS en trek de lijn door naar stafleden; sluit aan bij het denken in competenties die van elke medisch specialist 

worden verwacht (zie ook het Voorwoord).  

Deze handleiding is bedoeld om de ideeën achter en praktische aanwijzingen en materialen bij de  bestaande training ‘Samenwerken met collega’s’ 

toegankelijk te maken voor collega’s die de training in de toekomst wil len geven. Welke plaats de training uiteindelijk ook krijgt, nu is al te voorzien dat een 

Train the Trainer (TtT) programma voor nieuwe trainers noodzakelijk is. Zo’n TtT programma is belangrijk om ervoor te zorgen dat het programma op een 

consistente manier op verschillende plaatsen, met verschillende trainers, aan een waarschijnlijk groeiende groep deelnemers aangeboden kan worden. 

Deze handleiding zal dan ook deel uitmaken van het beoogde TtT programma. 

Profiel van een goede trainer ‘Samenwerken met collega’s’ 
Het onderstaande profiel geeft een beeld wat je als trainer moet willen en kunnen (ontwikkelen) om een goede trainer te zijn voor de training 

‘Samenwerken met collega’s’. Het profiel geldt zowel voor de clinicus-trainer als de gedragswetenschapper-trainer, met hier en daar een specifiek accent.  

Uitgangspunt in dit profiel is dat een goede trainer achter het concept, boven de stof en naast de deelnemers staat.  

Achter het concept  
1. Is overtuigd van het belang van niet-technische vaardigheden en het spreken van een zelfde ‘taal’ bij succesvolle samenwerking, met als uiteindelijk 

doel ‘samen zo optimaal en veilig mogelijke zorg leveren aan deze patiënt’. Is overtuigd van de noodzaak en het belang om zich als team en individu 

hierin te blijven ontwikkelen. Kan deelnemers in die overtuiging meenemen, kan hun motivatie om hierin te investeren, aanwakkeren.  
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2. Is overtuigd dat de huidige, aangereikte modellen, oefeningen en de opzet in twee dagen een goede manier zijn om aan ontwikkeling van deze 

vaardigheden te werken. Er zijn vast nog meer wegen naar Rome, dit is er in elk geval één die zijn waarde in veel groepen bewezen heeft. Houdt 

vast aan de keuze van de modellen, ook als die door deelnemers wordt betwist. Beslecht ‘welles-nietes’ discussies hierover tijdens de cursus door 

iemand uit te nodigen in elk geval in de context van de training ‘gewoon eens uit te proberen en te zien wat dit je brengt’. Uiteindelijk maakt elke 

deelnemer een eigen keuze wat uit de aangereikte modellen voor hem/haar het beste werkt. 

3. Voelt zich mede verantwoordelijk om actief bij te dragen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de training. Draagt waar mogelijk bij aan 

de duurzame verankering van de principes in de dagelijkse klinische praktijk. Signaleert (nieuwe) behoeften en knelpunten bij deelnemers, mogelijk 

relevante nieuwe modellen, inzichten, onderzoeken, initiatieven in andere instellingen. Brengt deze in in de docentengroep, probeert deze in 

overleg uit en draagt bij aan een gezamenlijk besluit over wat hiermee in de training te doen. Staat achter het idee dat het voor de eenduidigheid 

van de training belangrijk is om vast te houden aan de afgesproken modellen, methoden, tenzij in overleg wordt besloten dit v oor in de  

trainingsopzet aan te passen.  

Boven de stof  

1. Kan binnen de bandbreedte van het programma flexibel omgaan met wat zich in een groep aandient. Kan inspelen op het (verschil  in) niveau, de 

behoefte en mogelijkheden in de groep. Bewaakt samen met co-trainer dat de essentie aan bod komt. 

2. Kent de rationale, de belangrijkste kenmerken en eventuele plussen en minnen van de gehanteerde modellen goed. Kan de relevantie en 

toepassingsmogelijkheden illustreren aan de hand van praktische, voor de doelgroep herkenbare voorbeelden. Bij voorkeur voorbeelden uit de 

klinische praktijk. Ook to-the-pointe voorbeelden uit een heel andere context kunnen echter verrassend en functioneel zijn. Brengt eigen 

praktijkervaringen in om principes voor de deelnemers te illustreren. En/of heeft als onderdeel van de voorbereiding een serie voorbeelden van 

ervaringen van anderen verzameld, als bron om tijdens de training uit te putten. 

3. Kan vanuit de eigen expertise goed inschatten waar de boodschap van de co-trainer extra aan kracht kan winnen door een aanvulling te geven 

vanuit praktisch-klinisch- of juist gedragswetenschappelijk/(leer)theoretisch perspectief.  

Naast de deelnemers 

1. Maakt makkelijk contact, kan makkelijk aansluiting vinden bij en schakelen tussen deelnemers met verschillende achtergronden,  ervaringen en 

verwachtingen ten aanzien van (beter) samenwerken en een training hierin. 

2. Vindt een goede balans tussen ‘uitdagen, doorvragen op onderliggende opvattingen en eigen rol in situaties, niet-te-makkelijk-ermee-weg-laten-

komen’, zonder echter in de rol van helper, redder, oplosser of therapeut te (willen) stappen. 
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3. Is in staat om (samen met de co-trainer) een veilig en motiverend leerklimaat voor de groep te scheppen. 

Optreden als duo  

De combinatie ‘clinicus en gedragswetenschapper’ maakt al dat ieder zijn of haar eigen expertise en perspectief meebrengt. De achtergrond als clinicus, 

‘echt uit het veld’ resp. gedragswetenschapper met een goede antenne en tegelijkertijd frisse blik op het werken in de kliniek is essentieel om de eerder 

genoemde aansluiting bij de praktijk van de deelnemers te kunnen waarborgen. 

Als duo is het belangrijk te bedenken hoe je elkaar kunt aanvullen in de kwaliteiten en rollen die nodig zijn. ‘Elkaar het licht gunnen’. Een positieve sfeer in 

de groep bewerkstelligen, inhoudelijke input geven, oog hebben voor groepsdynamiek gedurende de sessies, duvelstoejager zijn als het niet loopt/vlot of 

juist te gladjes gaat, de tijd bewaken, ‘acteur’ zijn in rollenspelen, monitoren dat bij het flexibel inspelen op wat er in een groep leeft of aanspreekt de 

essentie uiteindelijk wel aan bod komt. Wellicht ligt de ene rol je makkelijker dan de andere. Vooraf afstemmen wie vooral, welke rol neemt is handig, al is 

dat ook iets dat moet groeien in de samenwerking.   
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2. Doelen en opzet van de training op hoofdlijnen  

Doelen van de training ‘Beter samenwerken met collega’s’ 

De training ‘Beter samenwerken met collega’s’ levert een basis voor en bijdrage aan de ontwikkeling van competenties die nodig zijn voor een soepele 

samenwerking met collega-artsen en andere zorgverleners. Hoewel iedere zorgverlener zal bevestigen dat het uiteindelijk gaat om ‘samen en steeds 

opnieuw zo goed mogelijke zorg (willen) leveren aan elke patiënt’, blijkt dit in de dagelijkse praktijk vaak nog niet zo eenvoudig. Op het moment dat het 

knarst in de samenwerking, zitten emoties een goede reflectie vaak in de weg. Ook ontbreekt het op het moment zelf vaak aan goed gereedschap om de 

situatie ten goede te kunnen keren. Kijk je later nog eens op een situatie terug, dan blijkt het vaak handig daarbij enkele handvatten te hebben om te 

kunnen begrijpen wat er in die situatie nu eigenlijk speelde en hoe je dit mogelijk had kunnen voorkomen, of dit in de toekomst kunt gebruiken. In de 

training maken deelnemers kennis met een beperkt aantal beproefde modellen en hulpmiddelen. Uiteindelijk kiezen deelnemers ze lf welke ze ook na de 

training willen blijven gebruiken omdat deze aansluiten bij wat voor hen en in hun werksituatie ‘werkt’ .  

Uiteindelijk levert de training ‘Samenwerken met collega’s’ de deelnemer het volgende op.  

1. Is zich (opnieuw) bewust van de eigen rol in en mogelijkheden tot beïnvloeding van diverse samenwerkingssituaties: 1-op-1, met vakgenoten op 

een afdeling, op de OK, met collega’s van andere specialismen en/of achtergrond.  

2. Heeft inzicht in het doel en toepassings(on)mogelijkheden van enkele hulpmiddelen om succesvolle- en minder succesvolle samenwerking te 

kunnen begrijpen en beïnvloeden: reflectie en feedback (kernkwaliteiten Ofman), pro-actief gedrag en actief luisteren (Covey), teamwerk 

(teampyramide en teamspel) en conflicthantering (Roos van Leary).  

3. Heeft voor zichzelf een keuze gemaakt welk van de aangereikte hulpmiddelen het best passen bij resp. het meest opleveren in d e eigen 

werksituatie.      

Deze algemene doelen worden per programma-onderdeel verder uitgewerkt. Bij elk onderdeel is aangegeven: 

- hoeveel tijd hier ongeveer voor staat; 

- wat, vanuit het perspectief van de deelnemers, de (beoogde) opbrengst van dit onderdeel is/de leerdoelen zijn;  

- en (pas dan): wat je als trainer(s) doet om die doelen/opbrengst te bewerkstelligen; 

- welke slides ter ondersteuning beschikbaar zijn.    
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Trainingsopzet  

De training bestaat uit twee dagdelen, met voorafgaand aan het eerste dagdeel ongeveer 2 uur zelfstudie. Tussen het eerste en tweede dagdeel zitten ± 4 

weken waarin de deelnemers het geleerde in praktijk toepassen en ontdekken wat dit hen al dan niet oplevert. Het idee is dat mensen dagelijks 2 x 5 

minuten kort stilstaan bij tussentijdse ervaringen, 2 uur besteden aan gericht oefenen en doornemen van achtergrondinformatie en een presentatie 

voorbereiden voor het tweede  dagdeel (kost ongeveer 2 uur).  Tijdens het tweede dagdeel worden de uitkomsten hiervan besproken.  

Het programma bestaat afwisselend uit het uitwisselen van en reflecteren op ervaringen, korte interactieve presentaties en praktische oefeningen.   

De groep bestaat uit 8-12 deelnemers. De training kan worden verzorgd: 

 als onderdeel van het OOR-brede discipline-overstijgend onderwijs voor AIOS; 

 multidisciplinair, met bij voorkeur twee deelnemers van eenzelfde afdeling om samen te kunnen oefenen, delen en toepassen in de praktijk; 

 voor een groep van een bepaalde afdeling of specialisme.  
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3. Uitgewerkt draaiboek per dagdeel  

De draaiboeken per dagdeel geven aan binnen welke bandbreedte de training zou moeten worden ingevuld. Ze zijn  nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel, 

niet als harnas. Zeker voor beginnende trainers kan de structuur van een draaiboek helpen om tijdens de training ‘op koers te  blijven’. Het is nadrukkelijk de 

bedoeling dat die structuur juist ruimte geeft om daarbinnen en op termijn een eigen ‘kleur’ aan de training te geven. Wel is eerder bij het profiel van de 

trainers aangegeven dat suggesties voor wijzigingen in de inhoud en opzet van de training altijd eerst in de docentengroep worden besproken.  

In het draaiboek is een voorstel voor een taakverdeling tussen de trainer-gedragswetenschapper ( GW ) en trainer-clinicus ( C ) opgenomen. Natuurlijk kan 

die in onderling overleg worden aangepast.  

Om de tekst leesbaar en dicht bij ‘wat je concreet doet als trainer’ te houden, zijn alle aanwijzingen in een directieve vorm (‘Heet welkom, nodig uit’’ etc.) 

geschreven.  
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Dagdeel 1  

 

Vooraf te verzamelen/benodigde materialen  

 1. Een set van zo’n 20 ansichtkaarten met variatie in ‘karakter’, beelden, kleuren, teksten etc., te gebruiken als kapstok in eerste 
kennismaking.   

2. Flipover standaard met voldoende lege vellen en werkende stiften in verschillende kleuren.  
3. Optioneel: (hand)boeken of artikelen over gebruikte concepten en modellen voor ‘leestafel’ voor wie behoefte heeft de 

oorspronkelijke bronnen eens door te bladeren of meer achtergrondinformatie wil    
4. Kies vooraf welke sheets/tekeningen/figuren je wilt gebruiken bij de uitleg van de verschillende concepten/modellen (Covey, Ofman, 

Roos van Leary).   
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Dagdeel 1 
Tot de pauze 

Wie Concreet 
doel/beoogde 
opbrengst van dit 
programma -
onderdeel 

Activiteit trainer Slide(s) ter 
ondersteuning 

0’ – 20’ 

 
 

GW 

(+ C) 

Welkom en kennismaking 

De deelnemer ervaart van 
begin af dat er gewerkt 
wordt aan/vanuit een 
veilig en motiverend 

leerklimaat. Heeft na 
afloop van dit onderdeel 
een eerste beeld van de 
mensen met wie zij/hij 

ineens ’ in een groep zit, 
resp. hernieuwd 
kennisgemaakt met (deels) 

bekende collega’s, echter 
nu in context van deze 
training. Deelnemers 
uitgenodigd om (als het 

goed is) de eerste basis te 
leggen om straks 
ervaringen te (durven) 

uitwisselen en met en van 
elkaar te leren.  

* Heet de deelnemers welkom. Benoem dat veil igheid en openheid in deze training belangrijk is, 

dat er daarom straks enkele spelregels worden besproken en dat het nu, om te beginnen, het 
belangrijkst is eerst eens een beeld te krijgen van de mensen met wie je samen deze training 
doet, plus hun verwachtingen t.a.v. die training.   
 

* Spreid de ansichtkaarten-set uit op tafel. Nodig deelnemers uit er (vlot, op gevoel) één te 
kiezen die iets zegt over hen in het kader van samenwerken met collega’s. Stuur eventueel bij als 
mensen al te lang blijven twijfelen of switchen van kaart. Kies als trainers zelf ook een kaart. 
 

* Nodig deelnemers uit weer te gaan zitten. Start een korte voorstelronde: geef in 1 minuut aan: 
wie ben je,  vanuit welk specialisme (indien van toepassing), wat verwacht je van deze training, 
wat wil je leren,  gebruikmakend van de kaart (waarom juist díe gekozen). Tot slot stellen beide 

trainers zich voor aan de hand van hun gekozen kaart.  
    

SHEET 1 

 
 

20’ – 30’ C Inleiding en verder 

afstemmen doelen 
verwachtingen 
De deelnemer heeft een 

duidelijk beeld van 
hetgeen we op en tussen 
de twee dagdelen gaan 
doen, waarom dat 

Start deze inleiding met een toelichting op de volgende drie elementen (niet noodzakelijkerwijs 

in die volgorde):  
1. waarom is stilstaan bij samenwerken nou eigenlijk belangrijk en relevant en waarom dus 

deze training; 

2. training van twee dagdelen: wat gaan we op hoofdlijnen doen, wat is jullie en onze rol 
daarbij  

3. wat levert actieve deelname tijdens en tussen die twee dagdelen je uiteindelijk op?  
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belangrijk is, wat er 

daarbij van de  
deelnemer(s) wordt 
verwacht en wat 
uiteindelijk het doel/de 

beoogde opbrengst van de 
training is. Weet welke 
spelregels gelden om veilig 

en stimulerend leerklimaat 
te bevorderen.  

 

Belang/relevantie plus afbakening  
Schets kort de context waaruit de training is ontstaan (CANMEDS, erkenning van belang van 
andere dan medisch inhoudelijke competenties ook voor de uitkomst/patiëntveiligheid). 
Benoem hoe opmerkelijk het is dat we het voor medisch inhoudelijke vaardigheden heel 

normaal vinden dat je die moet leren en onderhouden, terwijl  het l i jkt alsof je ‘als vanzelf’ goed 
zou moeten kunnen samenwerken. Overweeg op basis van achtergrond van deelnemers of je 
expliciet verwijst naar overtuigende,  gedegen publicaties die belang goede samenwerking in 

relatie tot patiëntveiligheid onderbouwen. Deze training biedt een eerste basis om datgene wat 
je ziet gebeuren in samenwerking met collega’s te kunnen observeren, te kunnen ‘plaatsen’ aan 
de hand van een paar modellen en vanuit dit inzicht zo mogelijk te beïnvloeden. Maakt kennis 
met aantal uitgangspunten voor goede samenwerking, daarnaast oefenen met aantal  

hulpmiddelen.   
 
Wat gaan we doen en wie doet, wat 2 x 4 uur interactieve training met afwisselend uitleg en 
praktisch oefenen. Vandaag vooral kennis opdoen. Benadruk dat het weliswaar om “softe skil ls” 

gaat, maar dat er een concreet theoretische basis aan ten grondslag l igt.  
 
 

Tussen het eerste en tweede dagdeel doen deelnemers een opdracht om te kijken wat werkt in 
eigen praktijk. Hoe opener je houding en actiever je rol om gewoon eens te experimenteren met 
wat wordt aangereikt,  hoe concreter en persoonlijker je oogst van deze twee dagdelen kan zijn 
voor het samenwerken in jouw dagelijkse praktijk. (Andersom: wie zichzelf op afstand houdt, het 

op voorhand en gaande de rit ‘vast heel vaag’ blijft vinden, loopt meer kans om inderdaad met 
een vage oogst naar huis te gaan. Zonde van de twee dagdelen.)  
Licht kort rol van trainers toe: ieder draagt bij en vult aan vanuit eigen expertise en achtergrond, 

we reiken aan, vragen door en bieden kaders om deelnemers zelf te laten ontdekken en met en 
van elkaar te leren.  
 
Wat levert deelname de groep uiteindelijk op? 

Kern: ‘inzoomen op eigen rol en inbreng in samenwerking met anderen en ervaring opdoen met 
methoden en modellen om beter te (leren) zien, begrijpen en benoemen wat er gebeurt in de 
samenwerking tussen mensen zodat je hier in de praktijk (nog) beter mee kunt omgaan’.   
 

Spelregels i.h.k.v. veilige en stimulerende leeromgeving     
 Wat in de groep wordt besproken, blijft binnen de groep. 

 

 
SHEET 2 (FACULTATIEF) 

 
 
 

 
 
SHEET 3 

 
 

 
 
SHEET 4 
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 Alle pogingen, vragen, ervaringen, antwoorden doen ertoe. We reageren respectvol op 

ieders inbreng, hoe ver die ook van de eigen perceptie af l igt. Het gaat niet om ‘goed of 
fout’, noch om ‘gelijk of ongelijk’.  
 

 

Wie wil, komt aan bod. Met de doelen en de hele groep voor ogen, kan het voorkomen  

dat de trainers overstappen naar een andere deelnemer, een ander voorbeeld of programma -
onderdeel. Dat zegt niks over het belang of de relevantie van de inbreng van een individu op dat 
moment. Door dit al aan het begin van de training bij de spelregels te benoemen, kun je 
makkelijker hierop teruggrijpen als je iemand moet ‘afkappen’ om in belang van de 

groep(sopbrengst) weer verder te gaan.   
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

30’-60’ C + 
GW 

Inventariseren (en 
categoriseren) van de 
tevoren als huiswerk 
bedachte casus over  

‘samenwerkingsperikelen’  
 
Deelnemers krijgen 

a.d.h.v. eigen en 
groepsvoorbeelden inzicht 
in kenmerken van goede 
of juist haperende 

samenwerking of 
communicatie.  

De deelnemers hebben vooraf als huiswerk twee voorbeelden beschreven van haperende 
communicatie, conflicten of andere problemen in de samenwerking met collega’s hebben 
ervaren. De casus worden nu gebruikt als (1) onderdeel van de verdere kennismaking, (2) later in 
de training bij de introductie van en oefenen met nieuwe begrippen en hulpmiddelen en (3) in 

de evaluatie aan het eind van dagdeel 2: heb je nu meer in handen om met zulke situaties om te 
gaan?  
 

Oefening  
Nodig deelnemers uit om drietallen te vormen waarin ieder zijn of haar voorbeelden kort 
beschrijft. Laat de deelnemers in de groepjes elkaar helpen om een voorbeeld per deelnemer 
concreet en helder te formuleren. Benoem dat ongezouten, ‘politiek incorrect’ verwoorden hier 

mag. Met de aard van de gekozen voorbeelden en de manier van beschrijven laat elke 
deelnemer nog wat meer van zichzelf zien, wat nog verder bijdraagt aan de onderlinge 
kennismaking. Laat elk groepje aangeven in hoeverre er sprake is van herkenbaarheid van de 
samenwerkingsperikelen die ze met elkaar delen.  

 
Hoe? 
Inventariseer de opbrengst uit elk groepje:  

(1) laat iedere deelnemer zijn/haar casus (bondig !) brengen. De ene trainer nodigt vooral uit 
tot inbreng. Nogmaals: benadruk dat ongezouten, ‘politiek incorrect’ verwoorden hier mag. 
Bakent zo nodig af (in tijd en inhoudelijk: bewaakt focus op samenwerking met collega’s), 
vraagt door. De andere trainer noteert naam en casus van iedere deelnemer kort en 
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letterli jk op fl ipover (Deze flap komt terug tijdens de tweede middag)en vraagt zo nodig 

door om potentiële l ink met één of meer van de later te behandelen modellen te 
verhelderen (om straks samen met co-trainer een gerichte keuze te maken, welke casus 
straks goed bruikbaar is ter illustratie en/of als oefening).  

(2) vraag in hoeverre deelnemers samenwerkingsperikelen uit de verschillende voorbeelden 

herkennen, leg  verbanden/benoem gelijkenissen tussen de verschillende voorbeelden. 
 

60’-80’ GW Pro-actief gedrag en 

cirkels van invloed (naar 
Covey) 
De deelnemer kan 
onderscheid maken tussen 

reactief en pro-actief 
reageren en handelen. Kan 
daarbij de l ink leggen met 
cirkels van invloed.   

 
 

Oefening      

Start met opdracht aan de hand van voorbeeld:  ‘Je vraagt vakantie aan, krijgt bericht dat dit 
niet kan vanwege rooster/bezetting. Kort daarna vraagt collega voor zelfde periode aan, krijgt 
verzoek wel gehonoreerd. Op wat voor verschillende manieren kun je in zo’n situatie reageren? 
Alle manieren die je kunt bedenken, sociaal wenselijk en onwenselijk.  

Individueel en dan in tweetallen 
Bedenk eerst voor jezelf en wissel vervolgens uit in tweetallen (5 minuten), dan inventariseren 
we daarna in de groep een aantal opties. Nogmaals er is geen goed of fout! 
 

 
 
 

Terug in de groep 
Inventariseer enkele voorbeelden (op flipover) totdat voldoende ‘saturatie’ is bereikt om het 
onderscheid actief-pro-actief te kunnen maken. Leg link naar samenvatting Covey die ze van 
tevoren hebben gelezen: herinneren jull ie pro-activiteit als eerste van de zeven gewoontes van 

effectieve professionals? Breng zo nodig als co-trainer voorbeeld van eigen ervaring in ter 
i l lustratie.  
Geef gelegenheid voor vragen van deelnemers over hetgeen ze vooraf gelezen hebben. 
(max. 5 minuten) SHEET 7 EN 8 (hier in 2 delen) 
 

           

SHEET 5  
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Presentatie     

 
SHEET 9  
 

 
 

Maak dan de overstap naar Covey’s cirkels van invloed. Visualiseer de cirkels m.b.v. de fl ipover 
of de figuur op een sheet. Poneer het statement ‘dat een mens nu eenmaal geen of weinig 
invloed heeft op gebeurtenissen zelf, maar wel op hoe je daar vervolgens op reageert’.  
 

 
SHEET 10 

 
 
Oefening 
Nodig deelnemers direct daarna uit (bij voorkeur eerst in tweetallen, zo nodig vanwege de tijd: 
meteen plenair) 1 of 2 voorbeelden te bedenken van gebeurtenissen die wel in je cirkel van 

betrokkenheid zitten en waar je (toch) geen invloed op hebt. Hier ontstaat (gelukkig) vaak 
discussie onderling en in de groep over wat al dan niet beïnvloedbaar zou zijn.   
 
 SHEET 11 
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Presentatie 
Gebruik de verschillen in de voorbeelden (nog zonder expliciet l ink met kernkwadranten te 
benoemen) ter i l lustratie van het verschil tussen de ‘passieveling’ (het is wel goed zo, wat maakt 
het uit) versus de ‘stukloper’ (dit moet echt veranderen)   afwachten versus anticiperen, tussen 

passief en (pro-)actief.  
Uiteindelijk is de boodschap: kies bewust in welke situaties je pro-actief energie steekt en je 
gedrag aanpast omdat daarmee het vervolg kunt beïnvloeden en in welke situaties je geen of 

nauwelijks invloed hebt, pogingen daartoe uiteindelijk zinloos zijn en vooral frustratie 
opleveren.  
 
Oefening 

Als overgang naar volgende onderdeel : ‘Okee, sluit je ogen en denk na over de stemming waarin 
je nu verkeert. Kun je die beschrijven? Wat voel je? Sta nu eens stil  bij hoe je geest werkt. Snel? 
Alert? Wordt je heen en weer geslingerd door tussen deze opgave en de poging erachter te 
komen wat hiervan de bedoeling is? Wie wil er wat over zeggen? (Trainer: Ik denk bijvoorbeeld 

‘zullen ze die oefening raar vinden? Maar ja hij is wel nuttig! Zal iemand straks iets durven 
zeggen over wat er in zijn of haar hoofd gebeurt?’).   
 

 
 
Presentatie 
Boodschap: wat je nu net gedaan hebt, kan alleen de mens. Dieren niet. We noemen dit 

zelfbewustzijn. Dat kan je helpen om even stil  te staan en te kiezen wat je gedrag zal zijn n.a.v. 
een gebeurtenis.  
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SHEET 12, 13, 14, 15  

   
 

   
 
 

 
In deze training dragen we gereedschap aan dat kunt inzetten om meer pro-actief te zijn.  

 
 

Idee achter de hand voor deelnemers die hier zelf meer mee willen resp. van wie trainers 
denken dat hier mogelijk meer in te leren is: 30 dagen test. Concrete varianten van opdrachten:    
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SHEET 16, 17  

    
 

 Luister eens een hele dag naar je eigen taalgebruik en dat van mensen om je heen. Hoe 
vaak hoor je reactieve zinnen als ‘’Als … maar’’, ‘’Dat kan ik niet’ of ‘Ik moet wel’ 

 Stel je een situatie voor waar je mee te maken gaat krijgen en waar je van weet dat je 

er reactief op zult reageren. Bekijk die situatie opnieuw binnen je cirkel van invloed. Hoe 
zou je er pro-actief op kunnen reageren? Stel jezelf pro-actief voor in de gekozen 
situatie. Hoe houd je rekening met de ruimte tussen gebeurtenis en respons? Oefen met 

de vrijheid van kiezen. 
 Kies een probleem in je werk. Probeer vast te stellen of je er direct, indirect of geen 

effect op hebt. Bepaal de eerste stap die kunt zetten om het op te lossen en zet 
vervolgens die stap. Kijk na afloop terug op het effect: hoe ging het, wat ging er 
mogelijk anders, hoe voelde je je daarbij, wat leer je hieruit voor volgende situaties?   

 Onderzoek wel invloed/geen invloed op een situatie 

 Ga niet in discussie over tekortkomingen van anderen, of die van jezelf. 

 Vergist? Geef dat dan toe, zet het recht, trek er lering uit. Meteen! Wijt het niet aan iets 

of iemand anders. 
 Werk aan zaken waar je greep op hebt. 

 Ga anderen niet beschuldigen, kijk naar tekortkomingen met mildheid. 

 Zodra je denkt dat het probleem niet bij jezelf ligt, stop dan met erover te denken! Die 

gedachte is namelijk het probleem. 
 

80’ – 100’ C Van ‘allergie’ naar 

kernkwaliteiten (naar 
Ofman) 
De deelnemers ontdekken 

Oefening 

Nodig de deelnemers uit om voor zichzelf een concrete persoon of collega voor de geest te 
halen waar je allergisch voor bent, waar je je in de samenwerking enorm aan kunt ergeren, 
waarbij bij jou meteen alle stekels bij overeind staan. Inventariseer vervolgens plenair enkele 
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hoe je irritaties in 

samenwerking kunt 
ombuigen naar een 
nieuwe kijk op de ander 
én jezelf en hoe je dit 

inzicht kunt inzetten om 
beter met iemand samen 
te werken.  

voorbeelden. Ga op 1 voorbeeld dieper in (kan ook een voorbeeld zijn naar aanleiding van de 

eerste inventarisatieronde) 
 Omschrijf kort jouw persoon.  Je hoeft de naam niet te noemen, ongezouten ‘man en 

paard noemen mag wel’!  
 Wat gebeurt er als je bij die persoon bent? Voorbeeld van een echte situatie oproepen 

helpt. Wat roept dat bij jou op? Hoe voel je je? Trainer noteert op flap. 
 Wat heeft die persoon voor gedrag? Wat doet die persoon precies wat je zo ergert? 

Beschrijf en zoek kenmerkende gedrag waar ji j zo allergisch voor bent (en wat het 

valkuil gedrag is van de ander!) Leg kernkwadrant vanuit  allergie  welke kwaliteit 
staat daar tegenover? En als je daar te veel van doet  jouw  valkuil en welke 
uitdaging staat daar dan tegenover? Klopt dat? Telkens check vragen stellen (zie ook dia 
kernkwadrant). Dan kwadrant voor de andere persoon leggen: leg kwadrant vanuit 

zijn/haar valkuil (jouw allergie) welke uitdaging staat daar tegenover? En waar zal die 
persoon dan allergisch voor zijn? en wat zal dan zijn/of haar kwaliteit zijn…?  

 Vaak komt de kwaliteit van degene waar je zo allergisch voor bent dichtbij jouw 
uitdaging. Je kunt dus leren van mensen aan wie je je zo ergert. Gebruik jouw allergie 

om het valkuil  gedrag van de ander te zien ook zijn/haar kwaliteit te ontdekken! en te 
(h)erkennen dat je via jou allergie ook je ontwikkelpunt en uitdaging kunt vinden. Je 
ergernis is dan een aanleiding om beter naar je zelf en naar de ander te kijken. Hoe zie 

je het gedrag van de ander nu? Wat gebeurt er met je als je er op deze manier naar 
kijkt? Hoe voel je je als je er nu aan denkt? Vergelijk met wat je eerst benoemde (en op 
flap staat). Heel wel mogelijk is de ergernis nu anders…. Er kan meer begrip zijn, meer 
mildheid. De ander is door het leggen van het kernkwadrant herkaderd.  

  SHEET 18, 19, 20 
 

                                
 
Gebruik een eigen voorbeeld of anders onderstaand voorbeeld ter i l lustratie:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 | P a g e  
 

 

 
 
Maak nu de overgang naar het huiswerk ‘een eigen kernkwadrant invullen’. Wie heeft dit vooraf 
gedaan (niet? wat was er dat je dat niet gedaan hebt?) Hoe was het om dat te doen? Hoe heb je 
het gedaan, wat lukte, waar l iep je tegenaan? Wat heb je ervan geleerd?  

 
Oefening 
Bespreek eigen kernkwadrant met buurman/buurvrouw. Help elkaar je kwadrant aan te 

scherpen. Leg nog een kernkwadrant vanuit jouw allergie van jezelf en voor de ander waar je 
allergisch voor bent.  (optie: neem ter inspiratie kopieën van de lijst met kwaliteiten/uitdagingen 
en allergieën/ valkuilen uit het boek van Ofman mee) 
 

Pols in de groep: hoe was het dit te doen? Wat ging goed/moeili jk? Hopelijk ontdekking bij  de 
meesten: geeft nuance en maakt milder in (ver)oordelen. Straks na pauze verder met hoe je 
feedback geeft aan deze collega en met eigen kernkwadranten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100’ – 115’   

 SHEET 21  PAUZE 

In pauze kijken trainers samen naar casuïstiek en bepalen welke casuïstiek, bij welke tools te 
gebruiken  
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Dagdeel 1 
Na de pauze 

Wie Concreet 
doel/beoogde 
opbrengst van dit 
programma-
onderdeel 

Activiteit trainer Slide(s) 

0’ – 30’ 

 
 

GW 

(+ C) 

Feedback vanuit 

kernkwaliteiten 
De deelnemer heeft 
inzicht in de manier 
waarop je vanuit 

kernkwadranten-idee op 
een constructieve, 
‘volwassen’ manier 
feedback kunt geven aan 

een collega.   

Oefening 

Terug naar die ene persoon waarvoor iemand uit de groep zo allergisch was. De hele groep kent die 
casus inmiddels. Hoe zou je feedback geven aan deze persoon? Commentaar en probeersels uit de 
groep. Wie wil in een rollenspel feedback geven aan die persoon? 
Rollenspel: feedback geven en feedback ontvanger. Vanuit de groep tips laten geven. Vraag hoe de 

feedback over komt bij de ontvanger! Zo nodig in gaan op de basis van feedback. 
SHEET 22, 23, 24  
 

             
 

Presentatie 
Ga terug naar concept kernkwadranten als basis om feedback te geven aan een collega. Basisidee is 
nu bekend: geeft zowel inzicht in kwaliteiten achter anders gedrag als in eigen kwaliteiten en 

valkuilen. Maakt milder in feedback. Bespreek : Feedback d.m.v. kernkwadrant 
1. Benoem en prijs  kernkwaliteit 
     ik vind het heel goed…. Ik bewonder je…… ik waardeer… 
2.  Zeg: als je daar te ver in gaat doe je: …….. (benoem valkuil) 

     ik word geïrriteerd, boos, bang als je………… (benoem effect van valkuil gedrag)   
3.  Ik zou je wat ……. (benoem uitdaging) toewensen 
     ik zou willen dat je ……………………  

4.  Want als je (benoem kwaliteit) en (benoem uitdaging) dan 
     Ben je een topper! 
     ……………..zou ik dat waarderen! 
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Oefening 
Laat in de groep het rollenspel herhalen en nu feedback geven via de bovenstaande regels. Zorg dat 
de regels nauwkeurig gevolgd worden. Laat de feedbackgever naar de dia kijken tijdens het 
feedback gesprek. Een optie is om de groep te laten ingrijpen als de ‘regels’ niet gevolgd worden.  

Vraag aan de ontvanger hoe de feedback ervaren wordt. 
NB Dit is een moment waarbij het belang van de theoretische basis aan de orde komt. Het blijkt in 
de praktijk moeilijk om in het begin het bovenstaande feedback schema te volgen. Ook omdat de 

vanzelfsprekendheid en soepelheid van communicatie in eerste instantie belemmerd wordt. De 
neiging bestaat dan om gemakkelijk van de ‘regels’ af te wijken. Ons adag ium is: benader dit als een 
technische vaardigheid! D.w.z. eerst exact volgens de regels, en het vraagt oefening) voordat en 
soepelheid en gemak ontstaat. Pas dan is het moment aangebroken om  op je eigen manier te 

kunnen  variëren. 
 
In 3 tallen feedback geven met allergiekwadrant van de ander. Een feedback gever, een feedback 
ontvanger en de derde bewaakt volgen van de regels. 

Terug in de groep: hoe gaat dat? Ik boodschappen gebruikt? Hoe is dat? En voor de ontvanger? 
 

 Over feedback  

SHEET 25, 26  

    
 
Werken met kernkwaliteiten s luit goed aan bij fase van professionele ontwikkeling van de 

deelnemers en collega’s. Hierin zullen de meesten behoefte hebben aan volwassen(er) manier van 
feedback geven: ieder is op grond van bepaalde kwaliteiten immers een heel eind gekomen in de 
loopbaan, nu verder ontwikkelen van wat in meeste gevallen goed functionerende professionals zijn 

die echter evengoed kunnen blijven leren door periodiek een spiegel voorgehouden te krijgen.  
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Feedback geven vanuit de kernkwaliteiten kan goed werken, in combinatie met aantal 
basisprincipes voor goede feedback:  

 Appelleer aan gezamenlijk belang, gezamenlijke intentie of interesse: hoe kunnen we 

samen de zorg voor onze patiënt verbeteren, bijvoorbeeld.  
 Vervang ’Maar’ door ‘En’  

 Focus op de taak en gedrag en niet op hoe iemand is/zou zijn. Iemand is niet star maar 

stelt zich star op in een bepaalde situatie en daar wil je het over hebben.  

 
Nuance: het blijft een hulpmiddel en een model waarbij succes afhangt van de mate 
waarin iemand open staat voor feedback. Hoogopgeleide gelijkwaardige collega’s di e dit 
model ook kennen zullen het snel doorzien als je ze zo benadert. Niet pers é verkeerd, wel 

iets om op voorbereid te zijn. 
 
Tip: ga hiermee oefenen in de komende tijd, al dan niet met de collega uit je eerdere 

voorbeeld.  

30’ – 70’ C (+ 
GW) 

(Actief) Luisteren 
Deelnemers hebben 

inzicht in belang (goed) 
luisteren als voorwaarde 
voor goede 

samenwerking  

Presentatie  
Start een brainstorm met de groep a.d.h.v. de volgende vragen: Wat is communicatie? Informatie 

uitwisselen, Welke vormen kennen we?  schriftelijk (lezen/schrijven), mondeling(praten/luisteren), 
focus op mondeling. Kunnen jull ie voorbeelden geven van slechte mondeling communicatie? Wat 
gebeurde er? Hoe was dat? Wat gebeurde er? Hoe voelde dat?  Wat blijkt meestal: l igt vaak aan 

onbegrepen voelen en dus aan slecht luisteren van de ander. We zoomen nu verder in op luisteren. 
SHEET 27, 28 
 

      
 

Vervolg het gesprek met de groep met de vraag, wie een voorbeeld kan geven van manieren 
waarop veel mensen ‘normaal’ = vaak slecht luisteren? En wat doet iemand die juist goed luistert? 
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SHEET 29, 30  

      
 
 

Huiswerk/presentatie 
Luistertest, hoe was dat? Wat heb je geleerd? Wat is opgevallen? 
Hoe past luisteren nou in deze training? Bij proactiviteit en invloed hebben? 

Pols in de groep wie de tekst van Covey uit het huiswerk heeft gelezen. Wie kan vertellen wat daar 
voor jou de essentie uit was? Kernboodschap: essentieel om de ander eerst te begrijpen, wil je zelf 
begrepen te worden (Covey). Gaat om oprechte intentie de ander te willen begrijpen. ‘Om bol die 
waarheid is heen willen lopen vanuit het besef dat je zelf altijd maar een stukje van die bol z iet’. Wat 

is empatisch luisteren volgens Covey?  
 
SHEET 31, 32, 33  

               
 

Hoe doe je dat? 4 stappen plan aan de hand van dia voorleggen. 
 
Oefening 

Voorbeelden uit de eerdere li jst met casus uit de groep nemen die gebruikt kunnen worden om te 
oefenen met actief luisteren (in de pauze al geselecteerd). 
Nodig deelnemer uit om te oefenen met zijn/haar casus in de vorm van een rollenspel. En een 
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deelnemer wordt uitgenodigd om de rol te nemen van degene waar naar geluisterd gaat worden. 

Tijdens oefening mogen anderen tips geven, luisteraar mag om tips vragen. Laat de oefenaar en de 
‘adviseurs’ zich strikt aan het stappenplan houden! 
 
NB Dit is een weer een moment waarbij het belang van de theoretische basis aan de orde komt. Wat 

blijkt (vaak) bij deze oefening: het is heel moeilijk en voelt onnatuurlijk om echt letterlijk na te 
zeggen wat de ander zegt. En ook om de rest van de schema te volgen. De vanzelfsprekendheid en 
soepelheid van communicatie wordt belemmerd door regeltjes. De neiging bestaat dan om 

gemakkelijk van de ‘regels’ af te wijken. Wederom ons adagio is: benader dit als een technische 
vaardigheid! D.w.z. eerst exact volgens de regels, en het vraagt oefening (32X) voordat en 
soepelheid en gemak ontstaat. En dan pas is het moment aangebroken dat je op je eigen manier 
kunt gaan variëren. 

 
Optie bij grotere groep/veel voorbeelden in inventarisatie die met ‘goed/slecht luisteren’’ te maken 
hebben: in twee groepen oefenen.  
 

 

  
 Actief luisteren is een vaardigheid, een ’kunstje’ dat je kunt leren. Maar: als er geen 

oprechte intentie is om je te verplaatsen in de wereld van de ander, zijn technische 
vaardigheden niet effectief en kunnen zelfs contra-productief zijn, de ander kan zich dat 
gemanipuleerd voelen. Reflectie zinnen: zoals ik het begrijp , vond ji j dat…., dus zoals ik het 
zie……. Ik begrijp dat je voelt dat….. Je voelt dat…… dus je zegt eigenlijk………… 

 
SHEET 34, 35 
 

       
 
 Belicht eventueel het verschil dat tussen empathisch luisteren bij patiënten vaak nog wel 
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lukt (idee: je hebt wat meer afstand, bent in the lead, leidt gesprek in, patiënt is vol 

verwachting, duidelijker rolverdeling), maar bij collega’s soms lastiger is: waar heeft dat 
mee te maken? Elementen uit mogelijke reacties: ’collega’s bellen meestal om boodschap 
te dumpen; je belt soms zelf al met verwachting ‘hij/zij zal het wel niet doen/willen, geeft 
lading’, je exploreert niet echt’. Als iemand al verwacht dat de ander niet gaat luisteren, zie 

je dat vaak terug in hoe iemand praat: hard, snel, niet inleiden, geïrriteerd , ‘moet je 
luisteren’. Reactie terug vaak: hohoho.  

 Actief of empatisch luisteren betekent niet: het met iemand eens zijn.  

 Empatisch luisteren heeft ook een risico: je stelt je namelijk open voor beïnvloeding door 
de ander.  

 Luisteren doen je met je oren, ogen, hart ( 7% is woorden, 40% is toon/gevoel, 53% 
lichaamstaal). 

 Reflecteer, denk als een spiegel (die geeft geen oordeel, geen advies) herhalen in je eigen 
woorden wat de ander denkt en voelt (= betekenis herhalen, je eigen woorden gebruiken, 
warm en liefhebbend) =NIET woorden herhalen, dezelfde woorden gebruiken, koud en 
onverschillig.. 

 
 
 

     

 

70’ – 85’ 
 

C+G

W 

 Terugblik en vooruitblik  

Kort rondje: benoem in een paar woorden: wat heeft deze middag je opgeleverd? Waar zie je 
mogelijkheden, wat heeft je verrast? Volgende keer nog actiever met meer oefeningen en 5’  
presentaties. Huiswerk ter voorbereiding daarvan volgt per mail. 

Aanmoediging: wij hebben jullie nu het e.e.a. aangereikt, dat geeft 10% van het effect, nu aan 
jullie zelf om voor de resterende 90% te zorgen. ‘Ervaring leert: als je er niet binnen 78 uur mee 
aan de slag gaat, raak je het kwijt. Use it or lose it. En ’zin’ is niet altijd nodig om te gaan oefenen: 
gewoon doen!’ 
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Dagdeel 2  

 

Vooraf te verzamelen/benodigde materialen  
 Twee tafels bij de hand voor het teamspel  

   

 

Dagdeel 2 
 

Wie Concreet doel/beoogde 
opbrengst van dit 
programma-onderdeel 

Activiteit trainer Slide(s)  

0’ – 5’ 

 
 

GW 
(+ C) 

Welkom en introductie SHEET 38, 39  
 

        
 

Fris kort op wat de vorige keer gedaan (incl. spelregels over ‘alles blijft binnenskamers’ etc), 
hoe het met het oefenen is gegaan en licht daarna de opzet van vandaag toe: nog meer 
praktisch oefenen op basis van input vanuit eigen ervaringen.  

 

5’ – 60’ GW  Oefening Met de hele groep Teamspel doen.  
• Schuif  een tafel in het midden van de ruimte tegen elkaar aan. Zet er vier stoelen 

omheen.  

• Wijs 4 mensen aan uit de groep en nodig hen uit om elk aan een kant van de tafel in 
het midden te gaan zitten. Instructie:  jull ie zijn een team en krijgen zo een 
opdracht, als die lukt/goed wordt uitgevoerd overleeft de patiënt het, zo niet dan 

gaat de patiënt dood, jull ie hebben 5 minuten om de opdracht uit te voeren. Ik ga 
jull ie zo precies uitleggen wat jull ie opdracht is. 

• Eerst instructie aan de overige deelnemers erom heen: enkelen van jull ie gaan zo 
observeren om daarna feedback aan 1 persoon uit het team te geven, ieder 
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observeert zo dus 1 persoon (verdelen wie, wie observeert); de andere deelnemers 

kijken goed naar het groepsproces en geven daar straks feedback op.  
 
Vraag: even opfrissen:  
SHEET 40, 41, 42, 43  

 

            
         

                                                                                                 
 

- hoe gaat dat ook alweer, feedback geven? 
- wie weet nog van vorige keer hoe je ook alweer met een kernkwadrant  feedback 

kunt geven? (laat een van de deelnemers uitleggen aan de hand van hun 
voorbereidde 5min presentatie) 

 
• Spel uitleg: ieder van jull ie 4 moet een ‘ei’ maken (laat voorbeeld zien), iedereen 

dan 4 blokjes geven en: start nu  
 

• Minuut voor tijd waarschuwen. Als 5 minuten om: echt afkappen.  
• Klaar: kort stoom afblazen, dan: 
1. feedback ronde, teruggrijpend op feedback sheets en kernkwadrant (individuele 

feedback). Goed doorvragen op ‘wat zag je PRECIES gebeuren’, ‘wat deed hij 
waardoor ji j dacht dat hij pro-actief was/ de leiding nam …’ ’of bijsturen, 
bijvoorbeeld ‘Geef de feedback maar echt aan HEM (i .p.v. zich tot jou als trainer te 
richten).  
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2. Groepsfeedback: wat hebben jull ie gezien? Wie nam de leiding, wie volgden, wie 

‘speak up’ als dreigde vast te lopen?  
 overgang maken naar team: wat is dat? 
Gesprek over wat is een team, wat zijn criteria voor goed teamwerk, waarom is teamwerk 
vaak zo moeili jk? 

 
 
 

 
 
Teamwerk piramide gebruiken aan de hand van het spel : als het daarin knarst of strandt, kan 
pyramide helpen om dit te verklaren. Kan plenair of in groepjes van 3. Boodschap: neem 

JUIST onder tijdsdruk al is het maar kort de tijd om met elkaar af te stemmen over aanpak of 
strategie te bedenken.   
 

 ACHTERGRONDINFORMATIE TEAMWERKPIRAMIDE  

Teamwerkpiramide 

Problemen in de samenwerking binnen een team worden vaak gezien en ervaren als het 
botsen van “tegenstrijdige karakters”. Toch zijn “tegenstrijdige karakters”  niet altijd de 

oorzaak van problemen in de samenwerking, maar veelal het gevolg van het ontbreken van 
goede randvoorwaarden voor samenwerking.  Deze randvoorwaarden hebben te maken met 
het doel van de samenwerking, het verdelen van taken en rollen, en met de gemaakte  
afspraken die er in een team zijn. 

Rubin (1981) heeft een teamdoelmatigheidsmodel beschreven, waarin deze thema’s 
besproken worden. Onderstaande teamwerkpiramide is een vereenvoudigde vorm van dit 
teamdoelmatigheidsmodel.  Het gaat uit van 4 thema’s, waarbij de thema's hoger in de 

piramide van invloed zijn op de lager gelegen thema's. 

 
 

 

SHEET 44 
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Voorbeeld 

  

Problemen in de onderlinge verhoudingen kunnen 
bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een 
onuitgesproken conflict over de taakverdeling. 

“Ik dacht dat hij dit  zou doen, hij is toch de secretaris? 
Die vent doet ook nooit wat” 

 

 

Ook kunnen verschillende opvattingen over het doel van 

het team ertoe leiden dat afspraken regelmatig niet 
worden nagekomen. Wat dan vervolgens weer kan 
leiden tot onderlinge strubbelingen 

. 
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Een team doet er goed aan om een discussie over het verbeteren van de samenwerking te 

starten door eerst de thema's bovenin de piramide onder de loep te nemen. 
 
Toelichting op de thema’s van de piramide:  
Doelen 

Zijn de doelen duidelijk? Worden ze door iedereen begrepen? En geaccepteerd?! 
Als eerste komen de doelen aan de orde. Wat zijn onze doelen? Wat moet het resultaat zijn 
van onze samenwerking? Werken we in dezelfde richting?  

Taken en rollen  
Welke taken zijn er te onderscheiden? Wie doet wat? Weten we goed van elkaar wat ieders 
taak is? Passen de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden bij de taken? Wie neemt 
besluiten? Weet iedereen van elkaar wat de ander van hem verwacht of nodig heeft? En is 

daar overeenstemming over?!   
Procedures en afspraken 
Hoe gaan wij om met planning, informatie-uitwisseling en hoe nemen wij besluiten? Hoe 
worden problemen aangepakt? Bestaan er heldere afspraken over hoe wij onze doelen 

realiseren? Wat zijn onze spelregels? Wat doen wij met onvoorziene situaties? Wat zijn de 
geschreven (en ongeschreven) regels? Wordt de effectiviteit bevorderd met de gemaakte 
afspraken? Zijn ze ondersteunend voor de samenwerking? En hoe is de naleving van 

afspraken geborgd? 
Onderlinge verhoudingen 
Hoe zien wij elkaar? In welke mate vertrouwen, helpen en respecteren wij elkaar? Hoe gaan 
wij met elkaar en met conflicten om? Zaken als invloed, macht en status spelen bij de 

onderlinge verhoudingen een rol. Wat belemmert of bevordert een goede samenwerking? 
Denk aan: geven en vragen om informatie en feedback, ruimte en belangstell i ng voor 
afwijkende meningen, hulp zoeken en help geven bij problemen, tijdsdruk en onverwachte 

voorvallen 
 
Wat is een team? 
Twee of meer individuen, met een bepaalde rol, die onderling afhankelijke taken uitvoeren, 

met een gemeenschappelijk doel 
 

60’-70’ C  
 

Terugblik op huiswerk Pols in de groep hoe het werken met kernkwaliteiten en/of principes van empathisch 
luisteren en/of cirkel van concern en influence beviel. Vaak reactie: kost ti jd, wel zinnig, 

voorkomt te snel oordelen of invullen, ook toepasbaar  buiten het werk. 
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70’-90’  Pauze  

 

 

90’ – 150’ 
Lang een 
uur!? …….. 

GW 
+ C 

Roos van Leary Oefening Laat (eventueel om de beurt met collega-trainer, enigszins uitvergroot  zonder het 

echt absurd te maken ) vier verschillende manieren zien om de boodschap aan de groep te 
geven dat ‘we nu aan het werk gaan met de Roos van Leary’.  

- Ik ga jull ie iets vertellen, ik weet namelijk alles over de Roos van Leary, en daarom 

kunnen jull ie heel veel van mij leren!  Reactie? (BT) 
- Hoe willen jull ie dat ik de Roos van Leary aanpak? Zeg maar wat jull ie willen, ik wil 

graag dat jull ie me helpen want ik vindt dit moeili jke materie. Reactie? (OS) 
- Jull ie luisteren helemaal niet naar me en doen helemaal niet mee, dat gaat 

helemaal niks worden met die Roos van Leary, (OT) 
- Allemaal goed opletten en rechtop zitten en luisteren, we gaan bezig met de Roos 

van Leary en ik ga jull ie helpen omdat helemaal te begrijpen (BS) 

 
Andere trainer: wat voor reactie roepen deze verschillende manieren bij jull ie op? Benoem 
dat deze opdracht bedoeld is als opstap om meer te weten te komen over hoe de Roos van 
Leary werkt.   

SHEET 45, 46  
 

    
 

Oefening  in de hele groep:  
Ene trainer: jull ie hebben allemaal test met de Roos van Leary gedaan, hoe was dat? 

Herkende je wat er uit kwam? Heb je sterk voorkeursgedrag? En gedrag dat je vermijdt? 
Wat vinden jull ie van die gedragskwadranten? Wat is het nut van bijvoorbeeld 
onder/tegen? 

Intussen plakt de andere trainer met tape een kruis op de vloer met aan punten onder 
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boven resp. samen-tegen. 

 
Presentatie Roos van Leary  
Een deelnemer heeft een 5 minuten presentatie over de Roos van Leary voorbereid. Laat de 
betreffende deelnemer die presentatie houden. Essentie:  

In hoeverre wordt iemands idee gevolgd, niet door de inhoud van het idee, maar door de 
manier waarop die persoon het brengt?  Gaat om interpersoonlijk gedrag op twee aspecten:  
Invloed en Afstand. Nuanceer eventueel: de Roos van Leary heeft niet zozeer te maken met 

persoonlijkheid, het gaat om een gedragskwadrant dat voorkeur aangeeft. Andere 
kwadranten vinden mensen meestal lastiger, als je oefent met ook die varianten kun je in 
praktijk al naar gelang de situatie ook andere opties flexibeler inzetten.    
 

Optioneel onderstaande dia’s nog gebruiken bij verdiepende uitleg.  
SHEET 47 T/M 53  
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Oefening:   

SHEET 54, 55 

   
 

- splits de groep in 2-en: de ene groep wordt door de ene trainer gebriefd, zonder dat 
de andere groep dit kan horen; andere groep door de andere trainer; Groep 1: Er is 

een vergadering gepland, je bent het niet eens met het gekozen vergadertijdstip en 
wilt dat verplaatsen. Groep 2: de aankomende vergadering is heel belangrijk voor je 
en je wilt deze onder geen beding verplaatsen.  

 

- kies allemaal 1 gedragsvariant (‘taartpunt’), overweeg: je kunt natuurlijk de variant 
kiezen die helemaal past bij je voorkeursgedrag of juist je kans grijpen om hier juist 
te oefenen met je uitdaging! Neem even een paar minuten om je in je rol te 

verdiepen:  hoe voelt het om je zo te gedragen, wat zeg je concreet als je zo meteen 
vanuit/met die gedragsstijl gaat oefenen.  

 
In de groep: 

- Check: ‘iedereen klaar’? 
- Nodig uit elke groep een deelnemer uit om in de ci rkel te gaan staan op de positie 

die het best bij de door jou gekozen stijl  past. Verder geen criteria voor keuze van 
juist deze duo’s, kan random. Start de oefening door te zeggen: “er is dus een 

vergadering” 
- Laat mensen oefenen met hoe ze gesprek zouden voeren. Benadruk dat ze het echt 

moeten zeggen, niet volstaan met ‘ik zou dan iets zeggen als …’: ZEG het. Vraag 

groep eventueel te helpen. 
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- Stel vragen als ‘hoe is dat, wat zie je, hoe voelt die rol  …?’, ‘welke neiging heb je als 

de ander zich zo gedraagt?’ , wat zou je kunnen doen om de ander op een ander 
plek te krijgen?’, check telkens met de groep waar de genen in het spel staan op 
grond van hun gedrag. 

- Laat steeds deelnemer uit- en instappen.  

 Tips: 

- Benut goed wat zich aandient aan reacties, met name ook non-verbale! 
- Nuanceer ‘ben je echt zo’? het gaat om GEDRAG 
- Stuur bij als iemand teveel in de inhoud van situatie blijft hangen: hoe ging het 

precies, hoe voelt het om daar te staan? 

- Als het niet loopt: vraag groep ‘heeft iemand een tip of een helpende zin?’ of ga als 
trainer naast iemand staan en fluister in of ‘speel voor’ wat je in zo’n situatie zou 
kunnen doen; kom in laatste geval wel terug bij persoon zelf: hoe vond je dit, zou 

voor jou inderdaad ook kunnen werken? 
- Bedenk het effect van het gedrag uit de verschillende kwadranten en zet daarmee je 

strategie in. SHEET 56 
 

                   
 

Rond de oefening af: jull ie hebben nu ervaren hoe het is om te werken met de Roos van 
Leary en hoe je dit kunt gebruiken in communicatie met collega’s over allerlei grote- en 
kleine, alledaagse onderwerpen. Met de Roos van Leary hebben jull ie nu alle tools gehad. 

We nemen nu even pauze en gaan daarna terug naar de casus die jullie aan het begin van 
het eerste dagdeel  hebben ingebracht.  
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150’ – 220 C  Casuïstiek en oefenen  

Hang de fl ipovervellen op met daarop de casus die de deelnemers op dag 1 hadden 
ingebracht.  Nodig de groep uit nog eens naar het eigen voorbeeld te kijken (is deze casus 
nog steeds relevant of inmiddels opgelost?), en zichzelf de vraag te stellen, met welke  tool 
die je nu hebt leren kennen, zou je willen oefenen (hoeft dus nog niet te weten of dit de 

situatie werkelijk oplost!)? Bespreek in 2-3 tallen ieders plan, vraag door zo nodig, kies 
samen met welke van de twee situaties (of een nieuwe situatie) je in de groep wilt oefenen 
en met welke tool. Noteer! 

 
Terug in de groep: 
Zorg ervoor dat iedereen die wil, aan de beurt komt!  

- 1 draagt aan, kiest tools, oefent, feedback en sturing van de rest op de techniek van 

de tool! 
- Laat steeds iemand rol van ‘tegenspeler’ nemen.  
- Telkens ondersteund door 5 minuten presentatie door iemand (of door trainers) 

 Tips: 

 Schat goed in welke tool meest geschikt voor oplossing aangedragen probleem 

stuur zo nodig bij  
 Check na elke oefening of de inbrenger hier daadwerkelijk iets aan heeft gehad en 

verbreed opbrengst door te vragen of iemand anders hier nog iets over wil zeggen, 
vragen over heeft, tips uit haalt 

 Ga, als dat al niet eerder aan bod kwam, kort in op effect non verbale 
communicatie, bijvoorbeeld ook spiegelen in houding tijdens gesprek 

 Laat deelnemer eventueel van rol wisselen, juist in de huid van de ander kruipen 

met wie ‘ie een probleem ervaart 
 Prikkel, daag uit zo nodig. Bijvoorbeeld als mensen ‘duiken’ om casus in te brengen 

en echt te oefenen ‘nou ik zou zeggen, bedenk wat nieuws uit laatste maand’, dit 
gaat over uitdaging ervaren als gedrag waar je allergisch voor bent…… respectvol 

pareren als iemand te snel naar een escape/excuus zoekt.  
 ! Let op de tijd, zorg dat iedereen echt aan bod komt! 

Rond oefening af: hebben nu verschillende situaties met verschillende instrumenten 

geanalyseerd en gezien wat het effect van je verwachting en rol op de uitkomst kan zijn. Nog 
vragen? Dan begint nu het oefenen en toepassen pas ECHT. Use it or loose it. Beter 1 tool 
kiezen en daar een poos mee aan de slag dan ‘alles prachtig en interessant ja … dan blijft het 
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daar bij’.   

 

220-240 C + 
GW 

 EVALUATIE Deel 2 plus hele training   
SHEET 57, 58, 59  

       
 

• Vraag de groep om feedback op de trainers en hele training: volgens Stop, Start, 
Continue (waarmee moeten we ophouden, waarmee beginnen/toevoegen/meer 

nadruk op leggen, waarmee doorgaan omdat goed/zinvol/nuttig. Dan ten aanzien 
van het huiswerk en oefenen tussendoor, als dat niet optimaal werd opgepakt in 
een groep: wat kunnen we doen om voor elkaar te krijgen dat (bijna) iedereen dat 
doet? Wat staat er in de weg? Wat zorgt dat het wel lukt? 

• Dan rondje over individuele oogst per deelnemer: wat voor jou de  belangrijkste 
opbrengst en wat ga je er concreet mee DOEN? Kijk of toepassing breder is dan 
alleen eigen samenwerking met directe collega’s, kan bijvoorbeeld ook bij 

begeleiding en samenwerking met co-assistenten zijn.  
• Verzoek vanuit trainers/training: wij denken dat dit soort tools en onderwijs daarin 

zinvol is!  als jullie dat met ons eens zijn: zegt het voort op je afdeling! In CHECK 
DATUM is er weer een training.  

• CHECK of presentielijst door iedereen is ingevuld.  
• Verzoek om evaluatieformulieren in te vullen.  
• Certificaten uitreiken.   
 

 
 

 

 



 

38 | P a g e  
 

BRONNEN 

 

Kernkwadrant 

- Kernkwaliteiten, Bezieling en kwaliteit in organisaties.  Daniel D. Ofman 
- Hé, ik daar…?! Daniel D. Ofman 
 

Proactief gedrag en Actief luisteren  

- The Seven Habits of Highly Effective People.  Stephen Covey 
 

Roos van Leary 

- Beïnvloed anderen, begin bij je zelf. Over gedrag en de Roos van Leary.  Bert van Dijk 


