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Voorwoord 
 

Differentiatie is een begrip in de natuur en bij mensen. 

Tegenstellingen, die als ze herkend worden, een toegevoegde waarde 

kunnen hebben bij samenwerking. De uitspraak: ga niet alleen uit van 

je eigen behoeften, wordt mogelijk als eerst de eigen behoeften 

zichtbaar zijn geworden. De eigen behoeften geven de positie aan van 

waaruit iemand nu nog onbewust omgaat met anderen.  

 

Met deze kennis leer je meer van jouw persoonlijke behoeften en 

daarmee van de invalshoeken die jij in de communicatie gebruikt. Dan 

worden de overzicht en de verschillen van de behoeften zichtbaar en 

daarmee de verschillende invalshoeken.  

Met de herkenning van deze behoeften ontstaat een nieuwe 

vaardigheid en dat is de verschillen in behoeften van collega’s en 

klanten te overbruggen door bij de herkenning even over te schakelen 

naar de behoefte van de ander. De opbouw van de nieuwe vaardigheid 

begint met de herkenning in de privésituatie. Omdat deze mensen 

meer bekend zijn is de herkenning eenvoudiger dan bij mensen die je 

minder goed of zelfs helemaal niet kent. 

Omdat vanuit de behoefte het gedrag, de manier van reageren en de 

wijze van communiceren bij alle mensen overeenkomt, zullen de 

ervaringen in de privésituatie bijdragen aan een snelle herkenning bij 

collega’s en bij klanten. 
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1.0 De verborgen behoeften worden ze genoemd 
 

Verborgen, omdat ze zonder deze kennis niet worden herkend. Ze zijn 

bij eenieder aanwezig en vormen een van de facetten die ieder mens 

zo uniek maakt. 

Wanneer iemand een eigen behoefte bij een ander herkent, dan is dat 

dikwijls een klikverhaal.  

In feite herkent iemand dan een deel van zichzelf. Wanneer iemand de 

eigen behoefte niet bij de ander herkent en een tegengestelde behoefte 

tegenkomt, dan kan dit de oorzaak zijn van terughoudendheid en 

miscommunicatie.  

 

Het gaat om zes paar verschillende behoeften 

 

Ieder mens heeft per paar beide behoeften in zich. Het is de mate 

waarin een behoefte aanwezig is die het verschil maakt tussen mensen.  

Het verschil van positie. De verschillen kunnen voor ruis in de 

communicatie zorgen, want ook al doet iemand nog zo z’n best, het is 

de ontvanger die bepaalt. Heeft de ontvanger, een collega, een 

tegengestelde behoefte, dan bereik je deze moeilijk of niet.  

Wanneer je contact hebt met iemand, ook al is het maar even, dan kun 

je wat vragen, zeggen, uitleggen, vertellen, met meer kans dat het ook 

overkomt. Daarmee heb je een extra vaardigheid. Die momenten kun 

je zelf creëren, door bij de ander de behoefte te herkennen die voor 

hem of haar belangrijk is en daaropin te gaan.  

Weten dat een ander een andere invalshoek kunnen hebben, door de 

kennis van de zes tegengestelde behoeften, geeft de mogelijkheid de 

reacties waarin je je eigen invalshoek niet herkend te begrijpen. O, ik 

ben meer mensgericht en zij is meer productgericht. Nu begrijp ik 

waarom zij zo anders reageert en praat.    

De achterliggende gedachte is om met deze kennis opnieuw naar 

mensen te luisteren en te kijken. De verandering die wordt beoogd is 

dat mensen, met nieuwe kennis over de verschillen in behoeften, 

opnieuw gaan luisteren en kijken naar anderen. Naar je partner, buren, 

vrienden, kennissen en in de werksituatie naar collega’s. Je herkent de 

overeenkomt met jouw behoeften en daarmee dezelfde invalshoeken 

en je herkent de verschillen. Dan weet je wat je kunt verwachten. Je 
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ziet het bij iemand aan het gedrag, de reacties en je hoort het in de 

wijze van communiceren. 

 

Je ziet uitingen van de behoeften op de televisie 

 

Overal op de wereld kun je het zien, want deze behoeften zijn 

wereldwijd. Ieder mens heeft ze. Je kunt ze ook herkennen in wat de 

mens heeft bedacht. Een machinefabriek is productgericht. Ook dat is 

herkenbaar en je weet wat je kunt verwachten. Zoals folders met veel 

technische gegevens. Vaak onleesbaar voor mensen die meer 

mensgericht zijn. Dan ga je ze herkennen, bijvoorbeeld de mensen die 

meer productgericht zijn. Misschien ben jij dat zelf ook. En herken je 

de behoefte van jezelf. Misschien ben jij meer mensgericht, een 

mensenmens en heb je daarmee een andere invalshoek. Kennis van die 

verschillen en weten hoe je ermee om kunt gaan is als een brug tussen 

de verschillen. Niet begrijpen waarom een ander zo anders doet, 

reageert en praat, geeft invullingen en meestal zijn die niet zo positief. 

De kennis van de verschillen is een brug om met een ander om te gaan. 

Elk onderdeel begint eerst met het vaststellen van de eigen behoefte 

en daarmee de eigen positie. Dat bepaalt de positie die je hebt ten 

opzichte van de ‘buitenwereld’. De bijbehorende teksten geven de 

uitleg. Vanuit die positie luistert en kijkt iemand naar anderen. Hoe 

ben ik? Niet wat of wie. Het gaat over jou. De mens achter de 

functionaris. De mens achter de communicatie.  

 

1.4 Misverstanden 

 

Er zit ruis in de omgang van mensen. Ruis in de vorm van ergernissen, 

terughoudendheid, verontwaardiging, irritatie, onbegrip, afstand. Een 

deel van die ruis wordt veroorzaakt door de verschillende behoeften 

en daarmee de verschillende invalshoeken die mensen hebben. Dat is 

de stelling. De herkenning van de ruis is de onderbouwing. 

 

Drie groepen mensen. Iemand is meer het een, het ander, of beide in 

gelijke mate. Een beeld kan dit meer inzichtelijk maken. Elke persoon 

staat voor een deel van alle mensen. 
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2.0 De zes tegengestelde behoeften   
 

1. Productgericht versus mensgericht  

2. Solist versus teamspeler 

3. Risiconemend versus risicomijdend 

4. Gericht op overzicht versus gericht op verschillen 

5. Resultaatgericht versus sfeergericht 

6. Moeter versus willer 

 

 

Wat je per behoefte bij anderen tegen kunt komen is  

 

1 Iemand die dezelfde behoefte heeft  

2 Iemand die een tegengestelde behoefte heeft  

3 Iemand die beide behoeften in gelijke mate heeft. Het effect 

van dit laatste is dat die behoefte niet is in te schatten. Bij 

beide is er minder kans op miscommunicatie omdat één 

behoefte niet sterk overheerst. Voor beide is voor de 

herkenning ook kennis nodig van beide tegengestelde 

behoeften. 

  

Voor het leren herkennen van de behoeften en ermee omgaan kom je 

in aanraking met mensen die je goed kent en mensen die je niet goed 

kent of zelfs voor het eerst ontmoet. 

Door eerst te denken aan de mensen die je wel goed kent krijg je de 

kennis om ook de behoeften te herkennen bij andere mensen. 

Ik heb meer 

behoefte aan 

erkenning voor 

mijn resultaten 

(Resultaatgericht)  

Ik heb 

behoefte  

aan beide in 

gelijke mate  

 

Ik heb meer 

behoefte aan 

erkenning 

voor mij als 

persoon 

(Sfeergericht) 
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Het verschil tussen de mensen die je wel goed kent en die je niet goed 

kent is dat je bij de eerste groep meerdere behoeften kunt herkennen. 

Je hebt immers herinneringen en dat vergemakkelijkt de herkenning. 

Dat is minder het geval bij de mensen die je niet of niet goed kent. 

Daarvan herken je met deze kennis meestal een of twee behoeften, 

omdat deze duidelijk bij de ander aanwezig zijn.  

Dat is toch voldoende om de ander te kunnen bereiken, omdat je met 

de herkenning het gedrag, de manier van reageren en de wijze van 

communiceren kunt plaatsten en daarop kunt afstemmen. 

Je hebt met de herkenning van een behoefte een ingang gevonden om 

te ander te bereiken en dat doe je met je communicatie. 

 

De theoretische kennis kun je laten ‘leven’ door aan mensen te 

denken. Immers, het gaat over mensen.  

Je begint daarmee met de mensen waar je regelmatig mee omgaat. 

Hierbij kun je denken aan een partner, familie, vrienden of 

vriendinnen. Het wordt een hernieuwde kennismaking met deze 

mensen. Vanuit jouw positie herken je dan de verschillen en dezelfde 

of juist een heel andere wijze van communiceren. Zo kun je dus vanuit 

jouw persoonlijke behoeften aan de slag en kun je direct in de praktijk 

gaan oefenen. 

 

Vanuit de behoefte ontstaat gedrag, een bepaalde manier van reageren 

en een manier van communiceren. Zie schema. 

 

 

 

                               

                              Communicatie 

                                 

                                  Reacties 

                                  

                                  Gedrag 

                       

                      Verborgen behoeften  

 

 

Kenmerken 

van een 

behoefte  

= 

Mogelijkheid 

tot herkenning 
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Het begint met inzicht. Het inzicht, dat de behoefte die jij het 

belangrijk vindt, voor een ander minder belangrijk kan zijn. Het 

inzicht dat er waarschijnlijk niemand is die precies dezelfde behoeften 

heeft en precies in dezelfde mate. Van daaruit kijk en luister je naar 

anderen en kun je de verschillen en de verschillen gaan herkennen. 

Met dat inzicht kun je gaan leren. Leren welke behoeften jij hebt en 

welke tegengestelde behoeften je tegen kunt komen. Waar je op moet 

letten als je kijkt en waar je op moet letten als je luistert. 

 

Heb je die kennis, dan kun je gaan herkennen. Eerst bij de mensen die 

je goed kent en dan meer naar buiten. Je begrijpt beter waarom een 

ander heel ander gedrag vertoont dan jij. Je ontdekt wat daarachter zit. 

Je kunt het ‘plaatsen’. Het komt allemaal voort uit een behoefte. Je 

hoort in de communicatie bij een ander welk behoefte deze heeft en je 

kunt erop afstemmen. Dat is het toepassen.  

2.0 Wat zijn mijn behoeften? 
 

De zes paar tegengestelde behoeften zijn in zes hoofdstukken 

onderverdeeld. Per hoofdstuk worden eerst de kenmerken van één 

paar tegenstelde behoeften behandeld en dat begint met de vraag in 

welke behoefte jij je meer of minder herkent.  

Daar waar jij je het meest in herkent bepaalt jouw positie. Vanuit die 

positie vertoon jij bepaald gedrag, een manier van reageren en een 

manier van communiceren. 

Met het zichtbaar maken van die positie kun je naar anderen kijken en 

luisteren. Heeft die ander dezelfde kenmerken, dan herken je bij hem 

of bij haar een stukje van jezelf.  

 

Wat je ook tegen kunt komen is gedrag, een manier van reageren en 

communiceren die anders is dan bij jou. Dan heb je te maken met 

iemand die een tegengestelde behoefte heeft. Met de herkenning van 

de behoefte begrijp je dan waarom die ander zo anders reageert.  
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De herkenning  
 

De herkenning van de behoeften is het belangrijkste onderdeel. Met 

de herkenning gaat een nieuwe wereld open. Met deze kennis 

herinneringen ophalen uit je jeugd geeft nieuwe inzichten. Een vader 

of moeder waarvan je een deel van het gedrag en de manier van 

reageren met deze kennis kan plaatsen. Er kan misschien zelfs een 

herwaardering komen. Waarom jij met iets veel moeite had en een 

ander daar zo makkelijk overheen stapte. Waarom jij als eerste op iets 

afging, of waarom juist niet. Het is de wereld van de verborgen 

behoeften die je steeds meer en beter kunt leren kennen. Maar ook nu, 

in jouw huidige situatie. De mensen om je heen. Hoe zit het bij hen? 

Denken aan en dan de ontdekking. Steeds weer drie groepen, waarvan 

jij deel uitmaakt van één groep. De vraag is steeds welke. Dat bepaalt 

jouw positie. Zo is het bij alle mensen. Daarom kan het onbewust 

uitgaan van de eigen behoeften een goede hulp of begeleiding in de 

weg staan.  

 

Afstemming 
  

Met de kennis uit dit boek kun je met jouw communicatie even 

afstemmen op de behoefte van de ander. Daarmee heb je een extra 

mogelijkheid om met mensen om te gaan. Omdat ieder mens deze 

behoeften heeft kun je ze gaan herkennen in jouw privéleven en in 

werksituaties bij collega’s.  

 

Het is de afstemming waar het uiteindelijk om gaat. Afstemming is de 

herkenning van bijvoorbeeld productgericht. Ben je zelf meer 

mensgericht, dan is er de mogelijkheid dat je de ander met jouw wijze 

van communiceren niet bereikt Met de herkenning van het verschil en 

de kennis die je opdoet kan je in dit voorbeeld in plaats van een 

gesprek van persoon tot persoon even overschakelen naar een gesprek 

via een onderwerp. Dat sluit aan bij de behoefte van iemand die meer 

productgericht is. Bij elk onderdeel worden tips gegeven over hoe je 

dit kunt doen.  
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3.0 Stel vast wat je meer bent. Productgericht of 

mensgericht of beide in gelijke mate. 
 

Productgerichte mensen richten hun aandacht op waar ze aan werken. 

Mensgerichte mensen richten in het werk hun aandacht meer op 

mensen. 

 

Kenmerken van iemand die meer mensgericht is: 

1. Je ziet ze al snel lopen, op zoek naar contact; 

2. Ze zijn niet in staat om langdurig op één plek te blijven zitten; 

3. Relaties op het werk hebben zij op grond van interesse in 

elkaar; 

4. Ze zoeken bij een ander naar overeenkomsten in het karakter; 

5. Uitsluitend over iets praten roept een gemis aan contact op  

6. Ze kunnen niet lang zonder contact met anderen. 

 

Stap 1. Ik herken mezelf in: 1 2 3 4 5 6 7 (Stel vast wat voor jou 

van toepassing is).  Aantal mensgericht =              

 

Kenmerken van iemand die meer productgericht is: 

1. Ze kunnen lange tijd en geconcentreerd bezig zijn met een 

product; 

2. Ze zijn in staat om lang op één plek te blijven zitten; 

3. Ze zoeken bij een ander naar een gezamenlijke interesse; 

4. Ze kunnen langere tijd zonder contact met anderen; 

5. Als ze met iets bezig zijn kunnen ze de tijd uit het oog 

verliezen; 

6. Ze hebben veel praktische kennis; 

7. Ze zijn snel oplossingsgericht 

 

Stap 2. Ik herken mezelf in: 1 2 3 4 5 6 7 (Stel vast wat voor jou 

van toepassing is).  Aantal productgericht = 

 

Stap 3.  Ik herken mij meer in: productgericht blz. 18 of 

mensgericht blz. 25 of in beide. 

 

Je kunt ook een of meerdere mensen in je directe omgeving vragen 
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waar zij jou meer in herkennen. Lees eerst het hoofdstuk waar jouw 

sterkste behoefte beschreven staat. Lees dan de informatie over de 

tegengestelde behoefte. Daarmee ontdek je de andere invalshoek. 

Wanneer je beide in gelijke mate bent kun je zelf kiezen met welke 

behoefte je begint.  
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4.0 Productgericht 
 

Onderliggende behoeften: meer productgerichte mensen hebben meer 

behoefte om met iets bezig te zijn en over iets te praten. Meer 

mensgerichte mensen hebben meer behoefte aan rechtstreeks contact 

met anderen. 

 

Omschrijving 

 

Iemand die meer productgericht is richt de aandacht en communicatie 

meer op een product ofwel onderwerp. Productgericht is een 

verzamelnaam voor alles waar je mee bezig kunt zijn en over kunt 

praten. Dit kan variëren van het weer, gezamenlijke interesse of 

hobby, werk, een rapport, etc. Over ‘iets’ dus. 

Dit staat tegenover mensgericht. Daarbij richt de aandacht en de 

communicatie zich meer op personen en de relatie. Het verschil in de 

communicatie is het praten over iets, dus via een onderwerp, en het 

rechtstreeks praten met iemand. 

 

Iemand die meer productgericht is, kan lange tijd geconcentreerd met 

het werk bezig zijn. De meer productgerichte kan zo opgaan in het 

werk dat deze de tijd uit het oog verliest. De meer productgerichte is 

meer gericht op wat hij of zij doet, dan met wie en zal de ander eerder 

vertrouwen geven op grond van kennis en vaardigheden dan op grond 

van de persoon zelf. 

Bij collega’s zal de productgerichte invalshoek in de communicatie de 

boventoon voeren.  

 

Praten via een onderwerp 

 

De reacties worden enthousiaster als het over een product, hobby, of 

andere interesse gaat. Hij of zij zal in een gesprek zoeken naar 

gezamenlijke interesses.  

Een mensgericht iemand die op zijn eigen manier contact probeert te 

leggen met iemand die meer productgericht is, kan het gevoel hebben 

niet of minder contact te hebben. De meer mensgerichte wil het eerder 

over jou, zichzelf of iemand anders hebben.  
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Dat geldt andersom ook. De meer productgerichte wil het eerder over 

iets hebben, het liefst een gezamenlijke interesse. Wat er in feite 

gebeurt, is een verschillende invalshoek in de communicatie. Het 

verklaart de stiltes die kunnen vallen. 

 

Kennis van deze verschillen geeft de mogelijkheid om op de ander af 

te stemmen. Zo kan de meer mensgerichte besluiten om meer over iets 

anders te praten dan mensen en relaties. De meer productgerichte kan 

zich wat meer richten op de persoon. Hoe is het met jou? Is daar een 

voorbeeld van. 

Hoe herken je iemand die meer mensgericht is? 
 

De interesse in het praten over iets, bijvoorbeeld een product, is bij 

een meer mensgerichte man of vrouw van korte duur. Al snel willen 

zij overschakelen naar het rechtstreekse contact met de ander. Voor 

hen staat de relatie centraal. Zij schatten jou in. Wil je een meer 

mensgerichte overtuigen en blijf je een ander onderwerp dan mensen 

en relaties als gespreksonderwerp gebruiken, dan stemt je niet af op 

de ander en zal de aandacht van de ander al snel kunnen verslappen.   

Er zijn twee invalshoeken in de communicatie, die wanneer deze niet 

worden herkend voor miscommunicatie kunnen zorgen. Met die 

kennis kun je gaan luisteren naar de reactie die de ander op jou geeft. 

Is deze gelijk aandachtig, dan is dat een belangrijke aanwijzing dat de 

ander productgericht is. Is dit niet of minder het geval en verslapt de 

aandacht na een tijdje, dan is dat een aanwijzing dat de ander meer 

mensgericht is. Die wil rechtstreeks contact van persoon tot persoon.  

De mensgerichte persoon zal sneller zo maar contact met een ander 

maken, zonder te hoeven weten wat iemands werk is, of waar jouw 

interesse naar uit gaat. Wanneer de aandacht van de ander verslapt als 

jij te lang praat over een product in welke vorm dan ook (dit kan werk 

zijn, hobby, huishoudelijk, auto’s enz.) dan is dat een indicatie dat de 

ander mensgericht is. 
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De privésituatie 
 

Partner of iemand die het dichtst bij je staat 

  

Een onderdeel van productgericht is dat iemand die dat meer is graag 

ergens mee bezig is. Heel veel praten over zichzelf, partner en de 

relatie ligt de meer productgerichte niet. Is de productgerichte ergens 

mee bezig, dan kan deze de tijd nog weleens uit het oog verliezen. 

De meeste mensen die meer productgericht zijn hebben een hobby.  

Is iemand meer productgericht en is zijn of haar partner ook 

productgericht, dan kunnen zij alleen of samen veelvuldig met iets 

bezig zijn. De gesprekken lopen ook meestal via een onderwerp. Dat 

kan van alles zijn. Kinderen, een huisdier, het weer, het werk wat je 

doet, de politiek. Contact is er meestal via een onderwerp. 

 

Is iemand meer productgericht en de partner meer mensgericht, dan 

kan er op dit punt miscommunicatie ontstaan, omdat dan twee mensen 

vanuit een verschillende behoefte praten. De meer productgerichte wil 

over iets praten en de partner wil graag van persoon tot persoon praten. 

Dan kan er ook een misverstand ontstaan waarom de productgerichte 

met iets bezig wil zijn en de partner dat minder heeft. Invullingen 

kunnen hierbij een probleem gaan vormen. 

 

Vrienden - buren 

  

Contact met anderen staat voor de productgerichte in het teken van 

liever samen iets doen dan elke keer alleen maar praten. 

Productgerichte mensen spelen liever een spelletje. Hoe is dat bij 

vrienden en buren? 

  

Familie 

  

Als kind speelde de productgerichte al veel ergens mee. Hoe zit dat 

met de ouder(s)? Ouders die meespeelden? Of deden zij dat niet, 

omdat zij meer mensgericht waren. Hadden zij ook interesses, 

hobby’s, of was het meer praten? 
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Kinderen 

  

Wanner je kinderen hebt, dan kunnen ze meer productgericht zijn of 

meer mensgericht. Met dat kind kun je veel samendoen. Meer 

mensgerichte kinderen hebben meer behoefte aan mensen om hun 

heen. Die willen ook liever rechtstreeks contact. Persoonlijke 

aandacht. Hoe gaat het met jou? 

De werksituatie 
 

Collega’s 

 

Vanuit jouw behoefte kun je, individueel, naar collega's kijken. De 

meer mensgerichte collega’s kun je herkennen aan de interesse die ze 

in jou als persoon hebben. De vragen die zij stellen zijn hier dan ook 

meestal op gericht. Ook kun je hun behoefte aan contact met anderen 

zien. Je ziet ze meer in gesprek dan de mensen die meer productgericht 

zijn. Wanneer je ergens binnenkomt waar mensen aan het werk zijn, 

dan zijn het meestal de mensen die meer mensgericht zijn die 

opkijken. De meer productgerichte is zo geconcentreerd dat deze 

minder snel opkijkt. 

 

Stap maar eens een winkel binnen. De verkoper die zo maar een 

praatje aangaat. Het is voor de mensgerichte verkoper een middel om 

even contact te krijgen. Heb je dan een specifieke vraag, dan hoor je 

al snel: even mijn collega roepen. Die is dan meer productgericht en 

heeft in het algemeen meer feitenkennis. 

De meer mensgerichte mensen zoeken contact van persoon tot 

persoon, rechtstreeks. 

 

Ook op de vraag: waar doe je het voor? met de invalshoek product- of 

mensgericht, hoor je de verschillende invalshoeken. De meer 

productgerichte doet het bijvoorbeeld om een mooi product af te 

leveren, de meer mensgerichte doet het om mensen iets te bieden. 

Zie je iemand alleen op een kamer, iets wat mensen afhankelijk van 

hun behoefte soms helemaal niet prettig vinden, dan zie je soms een 
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deur wijd openstaan. En elke keer als er iemand voorbijkomt, dan kijkt 

degene die in de kamer zit even op. Die mist dat contact met mensen, 

want is voor een deel mensgericht. 

Een vraag als: hoe gaat het met jou? En daar lang over praten, is iets 

wat je van de mensgerichte kunt verwachten. 

Hoe kun je in de communicatie afstemmen op 
iemand die meer mensgericht is? 
 

Persoonlijke interesse tonen in de ander die meer mensgericht is, sluit 

aan bij de behoefte van die persoon. De mensen die meer mensgericht 

zijn hebben een relatie nodig in de omgang met anderen. Een relatie 

in deze context is dat je in ieder geval iets meer weet van de ander. Zij 

hebben de behoefte om de ander beter te leren kennen, zodat ze weten 

wat ze aan de ander hebben. Die relatie zoeken zij dan ook en dat is te 

merken aan de manier waarop zij praten.  

Wanneer je zelf meer productgericht bent, wil je het liever ‘ergens’ 

over hebben en dat kan de reden zijn dat een gesprek niet altijd even 

vlot verloopt. Een gesprek van persoon tot persoon is waar zij behoefte 

aan hebben. Belangstelling voor elkaar en niet alleen het 

vakinhoudelijke geeft hen het gevoel dat zij ertoe doen. 

 

De leidinggevende 

 

Een leidinggevende kan net als jij meer productgericht zijn/haar, meer 

mensgericht of beide in gelijke mate. Wanneer de leidinggevende net 

als jij ook productgericht is, dan is een klikverhaal voorhanden. Samen 

vakinhoudelijk praten. Je spreekt dezelfde taal. Je deelt dezelfde 

interesse. Jullie weten van elkaar waar je het over hebt.  

Is de leidinggevende echter meer mensgericht, dan wordt het een 

ander verhaal. Die probeert een relatie aan te gaan met jou van persoon 

tot persoon. Jij probeert het met andere onderwerpen dan het 

persoonlijke. Al snel gaat het bij die leidinggevende over heel andere 

zaken dan het werk. Die wil jou leren kennen. De mensgerichte 

leidinggevende vindt een goede persoonlijke relatie met jou net zo 

belangrijk als het vakinhoudelijke. 
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De vergadering 

 

De verhouding binnen een team van mens- en productgericht heeft 

veel invloed op een vergadering of bijeenkomst, met het gevaar dat de 

minderheid het gevoel heeft te weinig aan bod te komen en daarmee 

de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Afhaken in de vorm van niet 

meer actief meedoen, kan het gevolg zijn/haar. Dit bespreekbaar 

maken haalt, wanneer deze behoefte van toepassing is, de oorzaak 

naar boven en wordt daarmee gericht bespreekbaar. Toch maar meer 

aandacht geven aan waar de minderheid behoefte aan heeft zodat 

iedereen het gevoel krijgt mee te tellen?  

 

Het team  

 

Je werkt in een team met allemaal mensen die mens- of productgericht 

zijn of beide. De verhouding in het team heeft effect op het feit of jij 

je daar thuis voelt en op de samenwerking. 

Een team met in meerdere mate mensgerichte mensen proberen iets 

met elkaar te hebben. Daarbij spelen karakters een belangrijke rol. 

Men richt zich op elkaar en de onderlinge verhoudingen. Het gaat 

dikwijls over mensen. Rekening houden met de mens is wat men 

belangrijk vindt. Vakinhoudelijk vindt er minder diepgang plaats dan 

bij een team wat in meerderheid uit productgerichte mensen bestaat.  

 

De meer productgerichte medewerker kan nog weleens het gevoel 

hebben dat er te weinig over het werk wordt gesproken. 

Bestaat een team in meerderheid uit productgerichte mensen dan 

zullen vakinhoudelijke onderwerpen een grotere plaats innemen. Dan 

kan een meer mensgerichte medewerker nog weleens het gevoel 

hebben dat er te weinig ruimte voor de mens is. 

 

Klanten 

 

De klant kan net als jij meer productgericht zijn/haar. De uitleg van 

het product heeft dan de interesse. Bij meer mensgerichte klanten ligt 

dit anders. Die kijken meer naar jou. Hoe je bent als persoon. 
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De kwaliteit van productgericht 
  

• Mensen die meer productgericht zijn hebben dikwijls veel 

feitenkennis. 

• Langdurig geconcentreerd bezig kunnen zijn. 

• Langdurig op één plek bezig kunnen zijn.  

• Oplossingsgericht denken.  

De valkuil voor productgericht 
  

• Miscommunicatie, door de verschillende invalshoeken, met 

iemand die meer mensgericht is. 

• Niet aan omgeving uit kunnen leggen dat bij hem of haar de 

behoefte er is om met iets bezig te zijn. (Kan nu wel). 

• In een gesprek een onderwerp boven een persoon blijven 

stellen. 

• Geen aandacht hebben voor de andere invalshoek, geen 

interesse tonen in de ander als persoon.  

• Snel met oplossingen komen, ook al is daar geen behoefte 

aan. 

• Een meer mensgericht functie en werkomgeving hebben. 
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5.0 Mensgericht 
 

Omschrijving 

 

Gericht op mensen en relaties tegenover gericht op omgeving/ 

onderwerp/gezamenlijke interesse.  

 

Een mensgericht iemand die op zijn eigen manier contact probeert te 

leggen met iemand die meer productgericht is, kan het gevoel hebben 

niet of minder contact te kunnen krijgen met de ander. Wat er in feite 

aan de hand is, is dat er een verschillende invalshoek in de 

communicatie wordt gebruikt. 

 

Kennis van deze verschillen geeft de mogelijkheid om op de ander af 

te stemmen. Om meer rendement uit een gesprek te halen kan de meer 

mensgerichte besluiten om meer over iets te praten, in plaats van 

langdurig direct contact te zoeken. De meer productgerichte kan zich 

wat meer toeleggen op contact zoeken met de mens achter de collega 

of ander.  

Hoe herken je iemand die meer productgericht is? 
 

Er zijn aanwijzingen in gedrag en in de communicatie. In gedrag is het 

zichtbaar doordat de meer productgerichte in staat is om, anders dan 

jij, lang tot zeer lange tijd bezig te zijn met het fabriceren van iets en 

daarmee op een plek te blijven zitten. Denk maar aan bijvoorbeeld een 

computerprogrammeur. Een productgericht iemand zal ook niet zo 

snel ergens zomaar een praatje maken, of het moet over het werk of 

een gezamenlijke interesse gaan. 

 

In de communicatie is het merkbaar aan de interesse die de ander heeft 

in het praten over een gezamenlijke hobby’s en interesses. Dat is dan 

ook de manier om met een meer productgerichte man of vrouw contact 

te krijgen. Een productgericht iemand zal ook eerder de ander 

beoordelen op aanwezige interesses en kennis dan op de persoon. Nu 

je weet dat er twee invalshoeken zijn die - wanneer deze niet worden 
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herkend - voor miscommunicatie kunnen zorgen, kan je gaan luisteren 

naar de reactie die de ander op jou geeft.  

Is deze gelijk aandachtig wanneer jij over iets begint waarmee hij of 

zij bezig is, dan is dat een belangrijke aanwijzing dat de ander 

productgericht is. Verslapt de aandacht van de ander snel en gaat het 

gesprek na een tijdje in een andere richting, dan is de persoon 

tegenover jou zeer waarschijnlijk net als jij mensgericht.  

Hoe je om kunt gaan met productgericht  
 

Je weet als je iemand ontmoet en het contact loopt stroef, dat in het 

verschil tussen productgericht en mensgericht de oorzaak kan liggen.  

Hoe je hiermee om kunt gaan is, wanneer je merkt dat de andere een 

tegengestelde invalshoek heeft, door even om te schakelen en 

interesse te tonen in wat de ander bezighoudt. De meer 

productgerichte wil het over ‘iets’ hebben.  

 

Wanneer je jezelf in meer mensgericht herkent, dan zal je 

waarschijnlijk wel ervaringen hebben met mensen die de andere 

invalshoek hebben, productgericht, ook al herkende je ze niet als 

zodanig. 

 

Buiten de werksituatie herken je ze als je met deze invalshoek kijkt en 

luistert. Je hebt getankt en gaat betalen. Achter de balie staat iemand 

die niet gelijk reageert op jou, maar eerst afmaakt waar deze mee bezig 

was. Productgericht.  

De leraar die via de lesstof contact heeft met de leerlingen. De vader 

of moeder die ’s avonds achter de computer verdwijnt. Het kind wat 

kan blijven spelen. Allemaal productgericht. 

De kapper, die hoofdzakelijk over je haar praat. Productgericht. De 

serveerster die eerst de tafeltjes verder schoonmaakt en jou dan pas 

helpt. De verkoper die uitsluitend over het product praat. De 

computerprogrammeur die niet begrijpt waarom jij zijn uitleg niet 

snapt. 

Misschien kun je de meer productgerichte nu beter herkennen en kun 

je begrijpen waarom er al snel miscommunicatie, mis begrijpen, 
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ergernis en beoordelen plaatsvindt met de meer mensgerichte. Dit, 

terwijl het niets anders is dan twee invalshoeken. 

Productgericht kom je in vele vormen tegen. Het is niet alleen het 

materiele.  

In de politiek hoor je nog weleens een discussie over de toepassing 

van regels. Weet u wel wat dit voor de mensen betekent? Is de vraag 

van de oppositie. Ik voer de regels uit, reageert de minister. Ook dat is 

een verschil tussen mensgericht, de mensen, en productgericht, de 

regels. 

 

In de werksituaties herken je de meer productgerichte meestal aan het 

soort werk wat zij doen. Meestal, want er zijn ook mensgerichte 

mensen die op een productgerichte functie zitten. Is iemand 

nadrukkelijk mensgericht en heeft deze een duidelijk productgerichte 

functie, dan kan dit veel energie vragen, omdat de uitoefening van de 

functie niet van nature gaat.  

 

Denk maar aan de hele dag op één plek zitten. Je moet het maar 

kunnen en dat dag in dag uit, jaar in jaar uit. 

De meer productgerichte mensen zie je bijvoorbeeld de hele dag met 

de administratie bezig zijn, of iets maken. Iets repareren, de hele dag 

achter de computer, mensen die met hun handen werken. 

 

Dit zijn aanwijzingen. Beter weten kun je het pas wanneer je contact 

krijgt met deze mensen. Met anderen kan je contact hebben en dat 

contact kan bemoeilijkt worden door de verschillende invalshoeken. 

Een collega die meer productgericht is, zal bij jou eens polsen wat jou 

interesseert. Hebben jullie dezelfde interesse, dan komt het 

klikverhaal. Daar kunnen jullie het dan over hebben. 

 

Wil je, na de herkenning van een collega die meer productgericht is, 

goed met de ander omgaan, toon dan ook interesse in waar hij of zij in 

geïnteresseerd is. Wees wat behoedzaam met gelijk persoonlijk 

contact. Het kan de ander afschrikken. Waarom wil je dat weten? Is 

een opmerking die je dan kunt verwachten. 
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Herkenning privé vanuit mensgericht 
  

Partner of iemand die jij het beste kent 

  

Jij bent meer mensgericht. Persoonlijk contact met anderen is jouw 

behoefte. Herken je dit ook bij jouw partner en praat je rechtstreeks 

met elkaar, dan is er sprake van een mensgerichte partner. Jullie tonen 

interesse in elkaar en jullie praten regelmatig over jullie relatie, als dat 

nodig is. Je bent benieuwd bij elkaar hoe het bij de ander zit. Elkaar 

steeds beter leren kennen kan het gevolg zijn.  

 

Of, zie je jouw partner regelmatig met iets bezig zijn. De computer, 

een hobby, iets met handvaardigheid? Praat jouw partner meer over 

iets, dan rechtstreeks van persoon tot persoon, dan is jouw partner 

meer productgericht en daarmee op dit onderdeel jouw exponent.  

  

Vrienden - buren 

  

Contact met vrienden en eventueel buren staat voor jou in het teken 

van interesse in elkaar als persoon. Praat de ander meer over iets en is 

rechtstreeks contact krijgen moeilijk te krijgen of te houden, dan is de 

ander meer productgericht. Dus ook jouw exponent. 

  

Familie 

  

Jij bent meer mensgericht. Als kind vond je contact met anderen al 

belangrijk. Langdurig alleen spelen paste niet bij jou. Net als nu, ging 

je vroeger ook het contact met mensen missen. Hoe zat dat bij jouw 

ouders? Vader, moeder, veel bezig met iets? Dat is productgericht. Of 

zat iedereen in de huiskamer en was er veel interactie? Heb je broers 

of zusters kijk dan een hoe het bij hen zit.  Kijk eens rond in de familie. 

  

Kinderen 

  

Wanner je kinderen hebt, dan kunnen ze net als jij meer mensgericht 

zijn, of meer productgericht. 

Dat kun je herkennen aan de tijd die ze met hun speelgoed 
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doorbrengen. Meer productgerichte kinderen kunnen daar lang mee 

bezig zijn. Zijn ze ouder, dan zie je ze veel aan de computer zitten of 

bezig met andere spelletjes. Via een onderwerp contact maken sluit 

aan bij hun behoefte.  

De werksituatie 
 

Herkenning werk vanuit mensgericht.  

 

Collega’s 

 

De aard van het werk laat dikwijls zien wat meer en minder aanwezig 

is, mensgericht of meer productgericht. Een afdeling waar ieder op 

een vaste plek zit of staat, aan machines of achter een computer 

bijvoorbeeld, geeft een beeld van meer productgericht. Wanneer je 

zo’n afdeling oploopt, dan zie je een deel van de mensen even 

opkijken en een ander deel gaat gewoon door. Dat opkijken is dat stuk 

mensgerichte wat iedere meer productgerichte ook in zich heeft. 

Vanuit die invalshoek kun je naar je collega’s kijken en kun je 

ontdekken wat die meer zijn.  

Het is voornamelijk in de communicatie dat jij, vanuit de mensgerichte 

invalshoek, geen of minder contact kan krijgen met de meer 

productgerichte. Afstemmen kun je door minder persoonlijke vragen 

te stellen en te kijken naar een gezamenlijke interesse. 

Dikwijls is het te rechtstreeks. Over iets anders praten, spreekt hen 

meer aan. Bijvoorbeeld: hoe is het met jouw eetlust. In plaats van hoe 

is het met jou, is een invalshoek die de meeste meer productgerichte 

mensen aanspreekt. Omdat meer productgerichte anderen zelf ook 

snel in oplossingen denken, is dat ook een item wat hen aanspreekt. 

 

De leidinggevende 

 

Is de leidinggevende ook mensgericht dan is er meer kans op een 

klikverhaal. Jullie spreken in dit opzicht dezelfde taal. Je doet het voor 

elkaar en je doet het voor de mensen. 
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Is de leidinggevende echter meer productgericht dan is het een ander 

verhaal, want net als bij meer productgerichte collega’s kan het 

contact minder soepel en spontaan verlopen. Die leidinggevende voelt 

zich meer thuis in een meer vakinhoudelijk gesprek. Praten over het 

werk. Met dit besef is het mogelijk om de communicatie enigszins aan 

te passen aan de ander. Je weet in ieder geval wat je kunt verwachten. 

 

De vergadering 

 

De verhouding binnen een team van mens- en productgericht heeft 

veel invloed op een vergadering of bijeenkomst. De verhouding tussen 

de twee behoeften kan uit balans zijn met het gevaar dat de minderheid 

het gevoel heeft te weinig aan bod te komen en daarmee de 

onderwerpen die zij belangrijk vinden. Afhaken, in de vorm van niet 

meer actief meedoen, kan het gevolg zijn. Dit bespreekbaar maken 

haalt de oorzaak naar boven wanneer deze behoefte van toepassing is. 

Toch maar meer aandacht geven aan waar de minderheid behoefte aan 

heeft? 

 

Het team  

 

Je werkt in een team met mensen die of mensgericht zijn of 

productgericht zijn of beide. De verhouding in het team heeft effect 

op het feit of jij je daar thuis voelt en heeft effect op de samenwerking. 

Een team met in meerder mate mensgerichte mensen proberen iets met 

elkaar te hebben. Daarbij spelen karakters een belangrijke rol. Men 

richt zich op elkaar en de onderlinge verhoudingen. De communicatie 

gaat dikwijls over mensen. Rekening houden met de mens, is wat men 

in die samenstelling belangrijk vindt. Vakinhoudelijk vindt er minder 

diepgang plaats dan bij een team wat in meerderheid uit 

productgerichte mensen bestaat. 

De meer productgerichte medewerker kan nog weleens het gevoel 

hebben dat er te weinig over het werk wordt gesproken. Bestaat een 

team in meerderheid uit productgerichte mensen dan zullen 

vakinhoudelijke onderwerpen een grotere plaats innemen. Dan kan 

een meer mensgerichte medewerker nog weleens het gevoel hebben 

dat er te weinig ruimte voor de mens is. 
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Klanten 

 

Klanten kunnen meer mensgericht zijn. Die mensen hebben een relatie 

nodig in de omgang met anderen. Een relatie in deze context is dat je 

in ieder geval iets meer weet van de ander. Zij hebben de behoefte om 

de ander beter te leren kennen, zodat ze weten wat ze aan de ander 

hebben. Die relatie zoeken zij dan ook en dat is te merken aan de 

manier waarop zij reageren en praten.  

 

Wanneer de klant meer productgericht is, wil deze het liever ‘ergens’ 

over hebben en dat kan de reden zijn dat een gesprek niet altijd even 

vlot verloopt. Contact via een onderwerp spreekt hen meer aan. 

De kwaliteit van mensgericht 
  

• Contact met anderen zoeken. 

• De menselijke factor inbrengen. 

• Aandacht voor mensen. 

• Verhoogt interactie. 

De valkuil voor mensgericht 
  

• Miscommunicatie, door de verschillende invalshoeken, met 

iemand die meer productgericht is. 

• In een gesprek altijd de interesse in de persoon boven een 

ander onderwerp stellen.  

• Geen aandacht hebben voor de andere invalshoek, het praten 

over een andere interesse dan alleen over mensen en over 

elkaar. 

• Een meer productgerichte functie en werkomgeving hebben. 
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Voorbeelden van product- en mensgericht 
 

De functie 

 

Zij solliciteerde als helpdeskmedewerkster, zij was mensgericht. Het 

leek haar een leuke baan, ze werd aangenomen. De hele dag contact 

met verschillende mensen, dat sprak haar aan. 

Ze kwam op een afdeling met nog tien collega’s. Ze zag ze wel zitten, 

maar contact had zij niet met hen. Na een paar dagen begon zij dat 

contact te missen, ondanks dat ze de hele dag mensen aan de lijn had. 

Wat zij als een mensgerichte functie had ingeschat, bleek een 

productgerichte functie te zijn. Na enkele weken ging zij daar weg. 

 

De gezamenlijke interesse 

 

Twee mannen zitten zwijgend, naast elkaar, aan de bar. Er is geen 

sprake van contact. De een kijkt op een gegeven moment naar buiten 

en zegt: dat is wel een hele mooie motor.  

 

De ander haakt hier enthousiast op in en er ontspint zich een 

geanimeerd gesprek tussen de twee over motoren. Na een tijdje is de 

gespreksstof kennelijk op en beiden kijken weer boven hun glas bier 

voor zich uit. Hier is duidelijk sprake van twee productgerichte 

mensen. 

Wat gebeurt hier? 

Twee productgerichte mensen praten liever over iets, dan rechtstreeks 

met elkaar. Via het onderwerp, wat hun gezamenlijke interesse heeft, 

hebben zij contact met elkaar. Twee mensgerichte mensen hebben 

meer interesse in elkaar. Hoe is het met jou? 

 

Je gaat tanken 

 

Let dan eens op de man of vrouw achter het loket. Wanneer 

productgerichte mensen met iets bezig zijn, dan is de kans groot dat 

zij dit eerst afmaken. Geld tellen, iets bijvullen, daar gaat de aandacht 

naar uit. Vervolgens, als je geholpen wordt, is er aandacht voor het 

bonnetje en andere productgerichte zaken. 
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Wat je ook tegen kunt komen is dat de man of vrouw achter het loket 

direct stopt met waar hij of zij mee bezig is en gelijk aandacht voor 

jou heeft, mensgericht. Er is dan minder aandacht voor het bonnetje 

en andere productgerichte zaken. 

 

De functie 

 

Het leek haar een leuke baan, helpdeskmedewerkster. De hele dag 

contact met mensen, was wat zij in werk zocht. Zij was mensgericht. 

Ze zag haar collega’s op een afstand. Contact had zij er niet mee. 

Natuurlijk had zij contact met cliënten, maar dat, zo merkte zij, loste 

dat gemis niet op. 

Het gemis aan persoonlijk contact.  

Wat een mensgerichte functie leek te zijn, bleek in de praktijk een 

productgerichte functie te zijn. Na korte tijd ging zij weer weg. 

 

Kleren kopen 

 

De man is meer mensgericht en gaat een kostuum kopen. De verkoper 

wijst hem op de kwaliteit van de stof, de duurzaamheid en legt hem 

de voordelen uit van de combinatie van wol en katoen. Het zegt de 

man niets. Hij wil alleen weten hoe het kostuum hem staat.  

 

De verkoper doet zijn best, maar bereikt de man niet. Hier is sprake 

van twee verschillende invalshoeken, die van de verkoper, 

productgericht, en die van de klant, mensgericht. Die krijgt niet waar 

hij behoefte aan heeft, namelijk een eerlijke mening of dat kostuum 

hem staat. Het gaat bij de verkoper over het kostuum en niet over hem.  
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6.0 Stel vast wat je meer bent. Solist of teamspeler 
of beide? 
 

Een solist heeft de behoefte om alleen en ongestoord iets zelf te kunnen 

doen. Een teamspeler heeft de behoefte om samen iets te doen. 

 

Kenmerken van een solist 

1. Hoeft er niet altijd bij te horen, of aan meedoen 

2. Kan zich van tijd tot tijd afzonderen 

3. Praat meer over ik dan over wij 

4. Kan goed alleen zijn en werken 

5. Geen groepsmens 

 

Stap 1. Ik herken mezelf in kenmerk: 1 2 3 4 5 (Stel vast wat voor 

jou van toepassing is).  

 

Aantal solist =  

 

Kenmerken van een teamspeler 

1. Heeft het wij-gevoel 

2. Wil graag samenwerken 

3. Praat meer over wij en ons dan over ik 

4. Wil ergens bij horen 

5. Wel een groepsmens 

 

Stap 2. Ik herken mezelf in kenmerk: 1 2 3 4 5 (Stel vast wat voor 

jou van toepassing is).  

 

Aantal teamspeler =  

 

Ik herken mij meer in: teamspeler blz. 35- solist blz. 39 – beide 

 

Je kunt ook een of meerdere mensen in je directe omgeving vragen 

waar zij jou meer in herkennen. 
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7.0 Teamspeler 
 

Omschrijving 

 

De behoefte aan alleen iets doen, solist, tegenover behoefte om iets 

samen te doen, teamspeler. 

 

Een deel van de mensen denkt in wij, werkt het liefst samen en praten 

ook over ons. Die behoren tot de groep teamspelers.  

Een ander deel doet liever iets alleen en onafhankelijk van anderen en 

vinden het prettig om regelmatig alleen te kunnen zijn. Die behoren 

tot de groep solisten.  

Een derde groep heeft geen duidelijke voorkeur en hebben zowel de 

behoefte om samen te werken als alleen. Die behoren tot de groep 

beide. 

Een teamspeler kan mensen tegenkomen en misschien wel mee 

samenwerken die nadrukkelijk meer solist zijn. Dan is 

miscommunicatie snel mogelijk, maar ook een beoordeling van 

elkaar. Kennis van deze verschillende invalshoeken kan al een 

neutraliserend effect hebben, want het voorkomt andere invullingen. 

Een teamspeler heeft de behoefte samen te werken en zal deze situatie 

ook zo veel mogelijk zoeken. Je doet het samen en de credits krijg je 

ook samen. Je hebt elkaar nodig. Allemaal argumenten om aan te 

geven dat iedereen het beste een teamspeler kan zijn.  

In de praktijk is dit echter niet het geval. Er zijn veel mensen die meer 

solist zijn. Die doen liever hun deel apart en hoeven ook niet zo nodig 

bij een team, groep of afdeling te horen. 

De samenwerking wordt meestal verstoord wanneer de norm is dat 

ieder een teamspeler moet zijn. 

Het is ook mogelijk om naast elkaar te werken. Het minder samen 

willen doen, weet je dan, is niet persoonlijk bedoeld. Het is een andere 

invalshoek om naar werk en samenwerken te kijken.  

Het is vooral het gebied van samenwerken waar misverstanden 

kunnen ontstaan wanneer zowel de solist als de teamspeler vanuit de 

eigen belevingswereld naar elkaar reageren.  

De teamspeler die samenwerken iets goeds vindt en niet begrijpt 

waarom de ander, de solist, daar niet hetzelfde over denkt. 
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Van een collega die meer solist is kun je verhalen verwachten van 

activiteiten die je collega alleen doet of heeft gedaan. Deze heeft niet 

zo’n behoefte om van alles samen met anderen te doen.  Solisten 

kunnen en willen regelmatig alleen zijn. Zonder kennis van deze 

tegengestelde behoeften kan dit als een probleem worden gezien. Dit 

checken bij je collega kan dit voorkomen. 

Herkenning privé vanuit teamspeler 
  

Partner of iemand die jij het dichtst bij je staat 

  

Jij bent meer een teamspeler. Wij en samenspreekt jou aan. Herken je 

dit ook in jouw partner, dan zijn jullie beiden teamspelers. Herken je 

wij en samen minder, en trekt jouw partner zich regelmatig terug of 

doet dingen alleen, dan is deze meer solist.  

Dan is dat jouw exponent. Die heeft dan de behoefte om regelmatig 

alleen te zijn. De mate waarin dit het geval is, bepaalt in hoeverre jouw 

partner een solist is. 

  

Familie 

  

Denk weer eens terug aan je ouder(s). Wat was het, wij het gezin, 

samen, teamspeler, of ging ieder z’n eigen weg, solist. Wanneer dat 

laatste het geval is, dan weet je nu dat dit uit hun behoefte voortkwam. 

De werksituatie 
 

Collega’s 

 

Nu je weet dat er ook collega’s zijn die meer solist zijn en dus een 

tegengestelde behoefte hebben, kun je hun gedrag beter in een context 

zetten. Die hebben de behoefte om zich af en toe af te zonderen en in 

alle rust hun werk te kunnen doen. Je kunt het merken aan de manier 

van reageren op wij en op het samen moeten werken. Niet enthousiast 

dus. Dat wil niet zeggen dat zij het niet kunnen. Maar alleen werken 
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past beter bij hen en dan kunnen zij ook beter presteren, vinden de 

meer solisten. Je kunt het ook horen aan wat zij in hun vrije tijd doen. 

Waarschijnlijk geen teamsporten of andere activiteiten met een groep. 

Zij vermaken zich prima alleen. 

Weten dat er collega’s zijn die een behoefte hebben die haaks op die 

van jou staat is het belangrijkste. Daarmee kun je het andere gedrag, 

de manier van reageren en de wijze van communiceren beter plaatsen 

en daarmee begrijpen.  

 

Van een collega die meer solist is kun je verhalen verwachten van 

activiteiten die je collega alleen doet of heeft gedaan. Deze heeft niet 

zo’n behoefte om van alles samen met anderen te doen.  Solisten 

kunnen en willen regelmatig alleen zijn. Zonder kennis van deze 

tegengestelde behoeften kan dit als een probleem worden gezien. Dit 

checken bij je collega kan dit voorkomen. 

 

Hoe je om kunt gaan met collega’s met een tegengestelde 

behoefte 

Wij en samen. De invalshoek van de teamspeler. Zo hoort het ook. Dat 

is de norm. Dat is de behoefte van de teamspeler. Ik heb die behoefte 

niet zo, zegt de solist. De gedachte om alles samen te willen doen 

benauwt me zelfs. Onbegrip aan beide kanten. De teamspeler die het 

begrip sociaal erbij kan betrekken. De groep. Je doet het met en voor 

elkaar. Dat is sociaal. Wil je dat niet, dus heb je behoefte om 

regelmatig alleen te kunnen zijn, dan is dat voor de echte teamspeler 

onbegrijpelijk. Ook hier kan de invulling een andere zijn dan het 

verschil in behoeften. Hij denkt dat hij alles alleen kan. Hij wil niet 

met mij samenwerken. Hij reageert asociaal, zegt de teamspeler over 

de solist. Hij kan het zeker niet alleen, zegt de solist over de 

teamspeler. Normaal is de grootste groep, is een uitspraak. Teamspeler 

is normaal. Dat is de norm. Echter, er zijn veel mensen die meer solist 

zijn. Dat is een even grote kwaliteit als teamspeler. Dan komt het 

beoordelen. Dan komt de invulling. 
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De kwaliteit van teamspeler 
  

• Samen, wij, niet alle credits naar je toe trekken, teamspirit en 

andere superlatieven beschrijven een manier van werken. In 

de praktijk betekent dit geven en nemen.    

• Omdat lang niet iedereen dit kan of wil, is het een kwaliteit. 

Maar net zoals al die andere kwaliteiten moet deze wel tot 

z’n recht kunnen komen. 

De valkuil voor mensen die meer teamspeler zijn 
  

• Een functie die vraagt om alleen te werken. 

• Eigen behoefte, wij en samen, opdringen aan anderen. 

• In een omgeving werken met merendeels solisten. 

• De andere invalshoek, solist, niet bij anderen herkennen. 
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8.0 Solist 
 

Omschrijving 

 

De behoefte aan alleen iets doen, tegenover behoefte om iets samen te 

doen. 

 

Een deel van de mensen denkt in wij, werkt het liefst samen en praten 

ook over ons, het team of de afdeling. Die behoren tot de groep 

teamspelers. Een ander deel werkt regelmatig liever alleen en 

onafhankelijk van anderen en vinden het prettig om van tijd tot tijd 

alleen te kunnen zijn. Die behoren tot de groep solisten. Een derde 

groep heeft geen duidelijke voorkeur. Die behoren tot de groep beide. 

Er zijn veel mensen die meer solist zijn. Die vinden het prettig om 

regelmatig alleen te kunnen werken en hoeven niet ergens bij te horen. 

Vanuit de teamspeler wordt dit dikwijls niet begrepen en dit kan 

zorgen voor invullingen. Hij of zij, de solist, wil niet met mij 

samenwerken, ik mis het wij-gevoel, etc. Het is vooral de 

onbekendheid met deze behoefte wat hieraan ten grondslag ligt. 

Een teamspeler praat dan ook over wij, ons, het team, wij de afdeling, 

wij de organisatie. 

De meer solist werkt prettiger wanneer deze, zeker van tijd tot tijd, 

alleen kan werken, onafhankelijk van anderen en misschien presteert 

de solist dan ook beter. Voor een goede samenwerking kan het helpen 

als je elkaar de verschillende invalshoeken uitlegt. De ander weet dan 

in ieder geval dat het niet persoonlijk is bedoeld en verdere invullingen 

blijven hiermee achterwege. 

Herkenning privé vanuit solist 
 

Partner of iemand die jij het beste kent 

  

Een solist heeft regelmatig de behoefte om alleen te zijn of alleen iets 

te doen. Heeft jouw partner dezelfde behoefte, dan doet deze ook 

dingen voor zichzelf. Altijd wij en samen is jullie beider behoefte niet.  

Je kunt ook een andere behoefte bij jouw partner herkennen, namelijk 
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die van wel samen dingen willen doen. Dan is jouw partner meer een 

teamspeler. Wanneer dat het geval is en jullie zijn bekend met de 

verschillende behoeften, dan voorkomt dit in ieder geval andere 

invullingen. 

  

Vrienden - buren 

  

Herken je ze, de teamspelers? Bij vrienden of bij de buren? Het praten 

over wij, de behoefte om dingen samen te doen? De solist heeft die 

behoefte minder of niet. Die heeft een andere behoefte. 

  

Familie 

  

Denk weer eens terug aan je ouder(s). Wat was het, wij, het gezin, 

samen, teamspeler, of ging ieder z’n eigen weg, solist. Wanneer dat 

laatste het geval is, dan weet je nu dat dit uit hun behoefte voortkwam 

en dat jij, in dat opzicht, dezelfde behoefte hebt.  Of, herken je in hen 

meer de teamspeler(s)? Doe nou eens gezellig mee, kan je dan horen. 

Dan heb jij dus een andere behoefte dan jouw ouder of ouders.  

 

Kinderen 

  

Kinderen kunnen meer solist zijn, maar ook meer teamspeler. De 

kinderen die meer teamspelers zijn hebben behoefte aan samen dingen 

te doen, samen weg te gaan. Wanneer je dat herkent en je hebt 

kinderen, dan heb je de keuze om iets (meer) met die behoefte te doen. 

De werksituatie 
 

Collega’s 

 

Nu je weet dat er ook collega’s zijn die meer teamspeler zijn, kun je 

hun gedrag beter in een context zetten. Die hebben de behoefte om in 

samen te denken en te communiceren. Wij en ons, kun je horen van 

collega’s met die behoefte. Met deze kennis heb je de mogelijkheid 

om er gericht mee om te gaan.  
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De leidinggevende 

 

Heeft de leidinggevende de behoefte om ongestoord kunnen werken? 

Word je beoordeeld op je eigen werk en niet op jullie? Dan herken je 

de solist in die leidinggevende. 

Merk je weinig of niets van bovenstaande dan is deze waarschijnlijk 

meer teamspeler. Die praat meer over wij en ons en we doen het 

samen.  

In wij en samen zit ook een deel van het delen van informatie. De 

leidinggevende die meer teamspeler is, is daar eerder toe geneigd dat 

de meer solist. 

Van de leidinggevende die meer teamspeler is kun je meer verwachten 

dat die de credits deelt. Wij hebben het gepresteerd. De meer solist 

ziet het meer als een persoonlijke prestatie en kan ook zo reageren.  

 

Klanten 

 

Ga niet alleen uit van jouw eigen behoefte. Kijk hoe klanten op jou 

reageren als je meer praat over jij, jouw organisatie. Houdt er rekening 

mee dat de klant meer teamspeler kan zijn en dat daarmee het ik-

gevoel niet of minder overkomt.  

De kwaliteit van solist 
  

• Ze zijn, net als teamspelers, met velen. Je ziet ze langs de 

waterkant. Urenlang alleen met een hengel en ze genieten. 

Alleen op de fiets, achter de computer, alleen hardlopen en 

zelfs alleen op vakantie.  

• Dat is tegelijkertijd de kwaliteit van iemand die meer solist 

is. Die kan beter alleen zijn en hoeft niet ergens bij te horen. 

• Dit betekent niet dat iemand die meer solist is niet samen kan 

werken. Het is het verschil tussen naast elkaar en met elkaar. 

• Of die dat ook elke dag graag wil is een andere zaak. 
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De valkuil voor mensen die meer solist zijn 
  

• Een functie die vraagt om constante samenwerking. 

• In een omgeving werken met merendeels teamspelers. 

• De eigen invalshoek, solist, niet bij zichzelf herkennen en 

daardoor niet aan anderen uit kunnen leggen wat de 

verschillende invalshoeken zijn. Met de uitleg worden andere 

invullingen voorkomen. 
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9.0 Voorbeelden van teamspeler en solist 
 

Het functioneringsgesprek 

 

De leidinggevende: Jaap, ik het idee dat je wat buiten het team ligt. 

Jaap: hoezo? 

De leidinggevende: ik probeer wat meer teamspirit te creëren en ik zie 

dat jij er toch steeds buiten valt. 

Jaap: Ik doe mijn werk toch goed, zijn daar klachten over? 

De leidinggevende: het gaat niet over jouw werk, maar over de 

samenwerking. Als ik jou nu eens aan Ans koppel.  

Jaap: ik werk liever alleen. Ik ben niet zo’n groepsmens. 

De leidinggevende: maar als je in een team werkt, dan doe je het toch 

samen? 

 

Wat gebeurt hier? 

 

De leidinggevende, een teamspeler, gaat uit van de eigen behoefte. 

Samen en wij. Jaap is meer solist. Die heeft de behoefte alleen te 

werken.  

 

Teamsporten 

 

Je zou denken dat bij een teamsport alleen teamspelers zijn. 

Gezien het aantal mensen die meer solist zijn is dat niet zo. 

Een voorbeeld is een voetbalelftal. Ook daar lopen meer solisten 

tussen. 

Is dat een stervoetballer, dan vindt men soms de oplossing door een 

tactiek op te bouwen rond de solistische voetballer. 

Enkele medespelers hebben dan de taak om de solist de mogelijkheid 

te geven om zijn kwaliteiten te gebruiken. 

 

Je moet het maar kunnen 

 

Ik wil later vrachtwagenchauffeur worden, zei het kind. 

Dan ben je wel de hele dag alleen. 

Past dat bij jou? 
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De hele dag alleen, je moet het maar kunnen. Een dagje oké. Een paar 

dagen zou misschien ook nog kunnen, maar dag in dag uit? 

 

Wordt het tijd om naar de individuele behoeften van kinderen te gaan 

kijken? 

Heerlijk op een onbewoond eiland 

 

De echte teamspeler krijgt een gemis aan wij. Is deze ook nog een 

mensenmens, dan zal deze het niet lang volhouden. 

 

De echte solist ervaart de rust als een weldaad. Is deze ook meer 

productgericht, dan heeft de solist iets gevonden wat aansluit bij zijn 

of haar behoeften.  
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10.0. Stel vast wat je meer bent. Risiconemend of 
risicomijdend of beide in gelijke mate? 
 

Omschrijving 

 

Initiatief nemen, het voortouw nemen, snel reageren en doen, 

tegenover vermijden, overdenking en aandacht voor risico’s. 

 

Kenmerken van iemand die meer risiconemend is: 

1. Heeft behoefte aan afwisseling; 

2. Zoekt eerder de discussie dan consensus; 

3. Kijkt naar wat iets oplevert of mogelijk maakt; 

4. Zoekt naar mogelijkheden; 

5. Neemt initiatief in actie en in een gesprek; 

6. Staat minder lang stil bij de eventuele gevolgen; 

7. Is nieuwsgierig; 

 

Stap 1. Ik herken mezelf in kenmerk: 1 2 3 4 5 6 7 (Stel vast wat 

voor jou van toepassing is). Aantal risiconemend =  

 

Kenmerken van iemand die meer risicomijdend is: 

1. Heeft behoefte aan zekerheid, voorspelbaarheid; 

2. Denkt eerst na over de gevolgen; 

3. Wil weten waar hij of zij aan toe is voor eraan te beginnen; 

4. Wil niet te veel risico nemen; 

5. Wil zaken gepland hebben; 

6. Zoekt eerder consensus dan de discussie; 

7. Veel verandering brengt onrust bij mensen die 

risicomijdend zijn. 

 

Stap 2. Ik herken mezelf in kenmerk: 1 2 3 4 5 6 7 (Stel vast wat 

voor jou van toepassing is). Risicomijdend =  

 

Stap 3. Meer risicomijdend blz. 46 – risiconemend blz. 52 – beide 

Je kunt ook een of meerdere mensen in je directe omgeving vragen 

waar zij jou meer in herkennen. 
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11.0 Risicomijdend 
 

Het is niet zozeer de situatie, maar de manier waarop iemand erover 

nadenkt wat bepaalt of deze meer risicomijdend of risiconemend is. 

Wel is het in het algemeen zo, dat mensen die risicomijdend denken, 

ook in hun acties eerder geneigd zijn risico’s, problemen en 

moeilijkheden te vermijden. 

Soms hoor je mensen zeggen wat zij allemaal besparen met hun idee 

of actie. Hun denken - en daarmee hun communicatie - is gericht op 

het vermijden. Niet zomaar in het diepe springen, tekent deze mensen. 

Zij denken eerst even na voor zij in actie komen en schatten op deze 

manier in wat hun te wachten kan staan, of welk risico er aan hun 

handelen zit. 

 

Jij bent zelf iemand die problemen en een groot risico wil vermijden 

en dat kan merkbaar zijn in jouw communicatie. Dan probeer je een 

ander te overtuigen en je noemt daarbij op wat deze er allemaal mee 

kan voorkomen of besparen. Terwijl jij dit opsomt, bestaat de kans dat 

de ander niet enthousiast reageert. Misschien is die persoon wel meer 

gericht op benaderen, dus meer gericht op wat het allemaal op kan 

leveren of mogelijk kan maken. Dan is deze meer benieuwd naar de 

mogelijkheden. Met kennis van deze verschillen heb je de 

mogelijkheid om hierop in te spelen en ook te benadrukken wat iets 

allemaal oplevert of mogelijk maakt.  

 

In het nemen van beslissingen is iemand die meer risiconemend is, 

doorgaans sneller dan jij. Het wikken en wegen van beslissingen past 

deze persoon meestal niet zo en het risico neemt hij dikwijls op de 

koop toe. Echter, de kans dat er fouten gemaakt en het risico wat wordt 

genomen, zal groter zijn dan bij iemand die meer risicomijdend is. De 

ander denkt niet zoals jij denkt en de miscommunicatie is daar.  

 

Nieuwsgierig en onderzoekend zijn zij in de communicatie, de mensen 

die meer risiconemend zijn. Wat je tegen kunt komen is dat waar jij 

over nadenkt, goed regelt, bespreekt, de consequenties incalculeert, 

het net is alsof de ander dat niet of minder doet. In veel gevallen is dat 

ook zo bij iemand die duidelijk risiconemend is. 



 

46 

 

Wanneer je de ander hoort praten over werk of vakantie, kun je horen 

dat er - anders dan bij jou - minder planning achter zit. Je kunt ook 

horen wat iets opgeleverd heeft of mogelijk heeft gemaakt. Ik doe het, 

of ik ga gewoon en ik zie wel, zijn duidelijke uitspraken van iemand 

die meer risiconemend is. Je ziet ze spontaner reageren bij een idee, 

plan, voorstel.  

Herkenning privé vanuit risicomijdend 
  

Partner of iemand die jij het beste kent 

  

Jij denkt eerst nog even na voor je iets doet of onderneemt. Ga jij op 

vakantie, dan bereid jij dat goed voor. Net zoals je alles goed 

voorbereidt. Jij hebt meer behoefte aan het vertrouwde, het bekende, 

dan elke keer een verandering. Herken je dit ook bij jouw partner? 

 

Of, heeft die iets van we zien wel. Heeft die meer behoefte aan iets 

nieuws, aan afwisseling. Zoekt die eerder de discussie dan jij doet. Dat 

zijn allemaal aanwijzingen dat jouw partner meer risiconemend is. 

Dan is dat jouw exponent. Wanneer je elkaars behoeften weet en 

daarmee de verschillende invalshoeken, dan is er de mogelijkheid om 

elkaar aan te gaan vullen. 

 

Vrienden - buren 

  

Herken je ze, vrienden, buren, die meer risiconemend zijn? Mensen 

die overal op afstappen, terwijl jij nog even nadenkt. Die eerder 

risico’s lopen. Die jou proberen te overtuigen om iets te doen en al de 

voordelen opnoemen? Allemaal kenmerken van risiconemend. Ook 

hier, allemaal voortkomend uit de behoefte die tegengesteld is aan 

jouw behoefte, de behoefte aan steeds iets nieuws.  
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Familie 

  

Denk weer eens terug aan je ouder(s). Jij, meer risicomijdend. Hoe 

was dat vroeger bij jou. Waar je opgroeide? Herken je het meer 

risicomijdende ook bij jouw ouder(s)? Of, herken je jouw ouder(s) als 

meer risiconemend? Maak je niet druk, het komt altijd goed, is zo’n 

uitspraak. Je leeft maar één keer, is er ook een. Broers, zusters, zijn 

die ook meer risicomijdend, of zie je vanuit deze invalshoek heel 

ander gedrag. Zie je heel andere reacties en manier van praten? Dan 

weet je dat dit voortkomt uit die andere behoefte, risiconemend. 

  

Kinderen 

  

Mensen proberen het beste aan hun kinderen te geven. Sparen, is zo’n 

voorbeeld van risicomijdend. Een kind wat meer risiconemend is, 

heeft in het algemeen minder de behoefte om te sparen. Je leert 

kinderen, vanuit jouw behoefte, dat je zuinig moet zijn met je spullen, 

dat je beter kunt voorkomen dan genezen. Wanneer een kind dat niet 

of minder oppikt, dan kan risiconemend een reden zijn. 

 

De werksituatie 

 

Herkenning werk vanuit risicomijdend. 

 

Collega’s 

 

Herken je die collega’s die nieuwsgieriger zijn dan jij, veel meer op 

pad dan jij, makkelijk over veranderingen heen stappen, zich minder 

druk maken over de toekomst? Allemaal kenmerken van 

risiconemend. 

Terwijl jij er nog even over nadenkt, zijn zij al in actie gekomen. 

Wil je contact, of een collega met die motivatiebehoefte meekrijgen, 

wijs dan ook op de voordelen van iets en wat het mogelijk maakt. 

Dan ga je even in op hun motivatiebehoefte. 
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De leidinggevende 

 

Vanuit de meer risiconemende leidinggevende kun je ook die 

invalshoek naar jou toe merken. Die leidinggevende herkent dat 

benaderende deel van zichzelf niet in jou en dat kan voor invullingen 

zorgen. De meer risiconemende leidinggevende reageert spontaan op 

ideeën, terwijl jij dat meestal niet doet. Dat wil niet zeggen dat je 

ertegen bent, maar jij wilt eerst weten wat het idee voor 

consequenties heeft. Door te beginnen met een opmerking als; Klinkt 

goed, (als je dat ook echt meent), wordt jouw reactie niet als 

remmend gezien, Want, dat is wat er gebeurd. Jouw manier van 

reageren kan door de ander als een trap op de rem worden gezien.  

 

Wat je wel en niet kunt verwachten 

 

Wat je wel kunt verwachten zijn opmerkingen als: dat doe je toch 

gewoon, proactief opstellen, waarom ben je niet gelijk enthousiast? 

Wat je niet kunt verwachten is dat jouw leidinggevende zonder deze 

kennis jouw inbreng op waarde weet te schatten.  

 

Team 

 

Werk je in een team of groep schat dan in wat je meer herkent. 

Risiconemend of risicomijdend? 

 

Vergadering 

 

Een vergadering is een goede plek om in te schatten wat een collega 

meer of minder is. Naast dat het een goede oefening is, leer je 

anderen op deze manier ook beter kennen. Ook je je merken dat een 

reactie soms voorspelbaar is als je weet welke behoefte een collega 

heeft. Daarmee kun je ook de overeenkomsten met mensen uit jouw 

privésfeer herkennen.  

 

Klanten 

 

Ga niet alleen uit van jouw eigen motivatiebehoefte. Kijk hoe 

klanten op jou reageren. Zie je een lauwe reactie op wat jij over een 

product of dienst vertelt, schakel dan even om naar wat het die klant 
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allemaal op kan leveren, wat het mogelijk maakt en wat het 

aantrekkelijk maakt. 

Hoe je om kunt gaan met anderen met een 
tegengestelde behoefte  
 

Ervaring met mensen die weinig remmingen hebben ten aanzien van 

ideeën, initiatieven? Mensen die jou over probeerden te halen voor iets 

waar jij je twijfels bij had? Nog meer argumenten waarom je het per 

se wel moest doen? 

Dat zijn die mensen die de motivatiebehoefte risiconemend hebben. 

De behoefte die haaks staat op die van jou, meer risicomijdend.  

Herken je bij jezelf het gevoel gepusht te worden door al die 

argumenten, met het gevolg dat je steeds meer terugging? Dat is 

namelijk wat er gebeurt tussen iemand die duidelijk risiconemend is 

en iemand die duidelijk risicomijdend is. Tussen de anderen die je kent 

krijgt, zit ook die differentiatie. Omgaan met die anderen kan al 

makkelijker worden als je hun reacties kan plaatsen.  

O, die is risiconemend. Wanneer je de andere invalshoek herkent dan 

weet je dat deze ander meer gevoelig is voor wat iets oplevert of 

mogelijk maakt. De ander wil graag weten wat iets oplevert en minder 

wat dit bespaart of voorkomt. Belangrijker nog is dat hun reactie in 

zekere mate voorspelbaar wordt. 

Je zou, als dat mogelijk is, ook kunnen reageren met: noem jij de 

voordelen, dan noem ik de nadelen, met eventueel uitleg van de 

verschillende invalshoeken. Zo kun je elkaar aanvullen. 

De kwaliteit van risicomijdend 
  

• Meestal ongemerkt, voorkomen mensen die meer 

risicomijdend zijn veel problemen. 

• Ze letten op de kleintjes en storten zich niet zomaar in een 

avontuur. 

• Het zijn meer de beheerders van een functie. Wanneer dat tot 

z’n recht kan komen is dit een kwaliteit. 



 

50 

 

• In het algemeen hebben mensen die meer risicomijdend zijn 

hun zaakjes beter op orde dan iemand die meer risiconemend 

is. 

• Meer gericht op besparen en voorkomen, is daar mede debet 

aan. 

• Met dikwijls ja maar trappen zij op de rem bij het bespreken 

van een verandering of idee. 

• Dit kan ervoor zorgen dat een verandering of idee meer wordt 

doordacht. 

• De combinatie van risiconemend en risicomijdend geeft 

meer kans op een weloverwogen besluit. 

De valkuil voor iemand die meer risicomijdend is 
  

• Risicomijdend en gericht op het bekende en vertrouwde kan 

de valkuil zijn. 

• Veranderingen kunnen hierdoor een grotere impact hebben 

dan op iemand die meer risiconemend is. 

• Zoeken of verlangen naar zekerheid die in de werkelijkheid 

niet bestaat. 

• Kansen missen. 

• Zwijgen, omdat de inbreng niet wordt gewaardeerd.  

(Uitleg kan dit veranderen). 

• Te veel vermijden 

• In kleine cirkels draaien. 
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12.0 Risiconemend  
 

Omschrijving 

 

Initiatief nemen, het voortouw nemen, snel reageren en doen, 

risiconemend, tegenover vermijden, overdenking en aandacht voor 

risico’s, risicomijdend. 

 

Of mensen meer gericht zijn op benaderen of op vermijden heeft veel 

invloed op hun manier van handelen en communiceren. Mensen die 

gericht zijn op benaderen hebben als kenmerk dat zij nieuwsgierig 

zijn, initiatief nemen en bereid zijn een risico te nemen. Dit is 

merkbaar in de communicatie en in de samenwerking. Mensen die 

meer gericht zijn op vermijden willen van tevoren weten waar zij aan 

toe zijn en schatten een risico vooraf in. Ook dit is merkbaar in de 

communicatie en de samenwerking. 

 

Het is niet zozeer de situatie, maar de manier waarop iemand over 

situaties denkt wat bepaalt of deze gericht is op benaderen of op 

vermijden. Wel is het in het algemeen zo, dat mensen die gericht zijn 

op benaderen ook in hun acties eerder geneigd zijn problemen en 

moeilijkheden niet uit de weg te gaan. 

 

Soms hoor je mensen zeggen wat hun idee of actie allemaal oplevert 

of mogelijk maakt. Hun denken - en daarmee hun communicatie - is 

gericht op het benaderen. Zo maar in het diepe springen, tekent de 

mensen die meer risiconemend zijn. Zij stappen ergens letterlijk op af 

en zien wel.  

De reclame speelt hier soms handig op in door uit te leggen wat een 

product allemaal oplevert en wat het bespaart. Op deze manier pakken 

ze twee groepen. Wat het oplevert is dan bedoeld voor de groep die 

meer risiconemend is ingesteld en wat het bespaart voor de groep die 

meer vermijdt. 
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Herkenning privé vanuit risiconemend 
 

Partner of iemand die jij het beste kent 

  

Jij bent meer risiconemend. Je houdt van afwisseling, nieuwe situaties 

en verveling is een hoge straf. Een discussie ga jij niet snel uit de weg. 

Herken je dat ook in jouw partner? Is die ook risiconemend, dan delen 

jullie de behoefte aan afwisseling en beiden willen jullie in bepaalde 

situaties wel risico lopen.  

 

Of, merk je dat deze meer op zekerheid, besparen, voorkomen is 

gericht. Dan is jouw partner op dit onderdeel jouw exponent en is meer 

risicomijdend. 

  

Vrienden - buren 

  

Vrienden en buren kunnen soms risicomijdend op jou reageren. De 

oorzaak hiervan kan zijn dat jij dan meer risiconemend naar hen toe 

bent en zij meer risicomijdend zijn. 

 

Familie 

 

Als kind zocht je al het avontuur. Hoe zat dat bij jouw ouders? Vader, 

moeder, hielden die ook van nieuwe situaties? Of zochten zij meer het 

vertrouwde, waren zij meer gericht op voorkomen en besparen? Heb 

je broers of zusters kijk dan een hoe het bij hen zit.  Kijk eens rond in 

de familie. Dat versterkt de herkenning. 

  

Kinderen 

  

Wanner je kinderen hebt, dan kunnen ze net als jij meer risiconemend 

zijn of meer risicomijdend. Dat laatste kun je herkennen aan de manier 

van reageren op voorstellen die jij doet of ideeën die jij hebt. Meer 

risicomijdende kinderen reageren meer terughoudend. 
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De werksituatie 
 

Collega’s 

 

Herken je die collega’s die terughoudend zijn, veel meer ‘ja maar’ 

zeggen, moeite hebben met veranderingen, zich meer druk maken over 

de toekomst? Allemaal kenmerken van risicomijdend. Terwijl jij al in 

actie wil komen, denken zij er liever nog even over na of reageren snel 

afwijzend. Wil je contact, of een collega met die behoefte meekrijgen, 

wijs dan ook op wat het kan voorkomen of besparen. Dan ga je even 

in op hun behoefte. 

 

De leidinggevende 

 

Is de leidinggevende ook risiconemend of juist meer risicomijdend? 

Veel leidinggevenden die meer risiconemend zijn hameren nogal eens 

op een proactieve houding. De kans dat het tussen jou en de meer 

risiconemende leidinggevende op dit punt klikt, is dan ook aanwezig. 

Is de leidinggevende meer risicomijdend, dan is er een andere situatie. 

Met in het achterhoofd voorkomen, besparen en niet te veel risico, 

kom je dan andere reacties tegen dan hoe jij zou reageren. 

Door deze leidinggevende uit te leggen wat een idee of initiatief van 

jou zou kunnen voorkomen of besparen, maak je meer kans dat het 

gehonoreerd zal worden. 

 

De vergadering 

 

In een vergadering is het te verwachten dat de mensen die meer 

risiconemend zijn, meer het voortouw nemen en de mensen die meer 

risicomijdend zijn zich meer terughoudend opstellen. Dit kan ten koste 

gaan van het voorkomen, besparen en het lopen van risico’s. 

 

Is het evenwicht niet aanwezig, dan kan het versterken van de rol van 

degene die meer risicomijdend is dit evenwicht terugbrengen. Dit kan 

door de rolverdeling duidelijker te maken.  
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Het team 

 

Bestaat het team in meerderheid uit mensen die meer risiconemend 

zijn, dan kan het opvallen dat het druk is en er af en toe hevig wordt 

gediscussieerd. Men gaat de discussie niet uit de weg. Veranderingen 

schrikken de teamleden niet af. Afgaande op de behoefte 

risiconemend, een dynamisch team. Maar net als bij alle behoeften 

kunnen er nadelen zitten aan een team waar het evenwicht minder 

aanwezig is. 

 

De meer risicomijdende mensen, die in dit voorbeeld in de minderheid 

zijn, kunnen misschien hun kwaliteiten niet inzetten en dat is gericht 

op voorkomen en het vermijden van te veel risico. 

Het is voor te stellen dat iemand die meer vermijdend is, steeds 

terughoudender wordt. Dat is jammer, want het werkt niet alleen 

démotiverend voor iemand met de behoefte risicomijdend, maar het 

‘ja maar’ gaat daarmee ook weg. 

 

Het lijkt prettig voor de risiconemende mensen, ‘we denken nu 

allemaal hetzelfde’, maar het kan fnuikend zijn voor het doel. 

Namelijk een goed resultaat. Aandacht voor de bezwaren en eventuele 

risico’s brengt het evenwicht terug. Zelfs de koning had een nar 

vroeger. Deze was niet alleen iemand die alles mocht zeggen, maar 

ook iemand die de koning en de mensen aan het denken bracht. 

Even stilstaan en even rustig kijken, even nadenken. Dat is wat een 

team wat in meerderheid risiconemend is nodig heeft. 

 

Klanten 

 

Ga niet alleen uit van jouw eigen behoefte. Kijk hoe klanten op jou 

reageren. Zie je een lauwe reactie op wat jij over een product vertelt, 

schakel dan even om naar wat het die klant allemaal kan besparen, of 

wat deze ermee kan voorkomen. 
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Hoe je om kunt gaan met anderen met een 
tegengestelde behoefte 
 

Daar waar de risiconemende zich richt op wat iets allemaal mogelijk 

maakt en de kansen die het geeft, hoor je de risicomijdende meer de 

nadruk leggen op wat deze ermee vermijdt of bespaart en dat kan 

merkbaar zijn in de communicatie.  

Zo kan de risiconemende proberen de ander te overtuigen of mee te 

krijgen en noemt daarbij op wat je er allemaal mee kunt doen en wat 

het op kan leveren.  

De kans bestaat dat de ander niet enthousiast reageert. Misschien is 

die ander meer gericht op vermijden, dus meer gericht op wat het 

allemaal kan voorkomen of besparen. 

Iemand die meer op vermijden is gericht, schakelt namelijk telkens 

even om en probeert te bedenken welke problemen of risico’s de 

uitspraken van de risiconemende met zich mee kunnen brengen.  

Wanneer je de risicomijdende hoort praten over zijn of haar situatie, 

dan kun je horen dat er meer planning achter zit. Je kunt ook horen 

wat iets bespaard of voorkomen heeft. Dan heb ik daar geen last van. 

Op vakantie gaan we altijd naar dezelfde plaats. Dat heb ik goedkoop 

gekregen, zijn duidelijk uitspraken van iemand die meer risicomijdend 

is. Door met de kennis die je nu hebt kun je afstemmen op het meer 

risicomijdende. In plaats van alleen wat iets oplevert of mogelijk 

maakt, ook op te noemen wat het voorkomt, bespaart, aan zekerheden 

biedt en waar de ander dan geen last van heeft.  

Hoe je om kunt gaan met collega’s  
 

Zekerheden zeggen jou waarschijnlijk minder dan een collega die 

meer risicomijdend is. Daar waar jij je richt op wat iets allemaal 

mogelijk maakt en de kansen die het geeft, hoor je die collega meer 

de nadruk leggen op wat deze ermee vermijdt of bespaart. 

Jij bent zelf iemand die problemen en risico niet snel uit de weg gaat 

en dat kan merkbaar zijn in jouw communicatie. Zo kun je proberen 

je collega te overtuigen of mee te krijgen en je noemt daarbij op wat 

je er allemaal mee kunt doen en wat het op kan leveren.  
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Terwijl jij dit opsomt, bestaat de kans dat je collega niet enthousiast 

reageert. Misschien is die collega meer gericht op vermijden, dus meer 

gericht op wat het allemaal kan voorkomen of besparen. 

Wat je tegen kunt komen is, dat, de mogelijkheden waar jij over 

nadenkt, je collega dat niet of minder doet. En in veel gevallen is dat 

ook zoals de ander meer op vermijden is gericht.  

Iemand die meer op vermijden is gericht, schakelt namelijk telkens 

even om en probeert te bedenken welke problemen of risico’s jouw 

uitspraken met zich mee kunnen brengen.  

Wanneer je je collega hoort praten over zijn of haar situatie, kan je 

horen dat er - anders dan bij jou - meer planning achter zit. Je kunt ook 

horen wat iets bespaard of voorkomen heeft. Dan heb ik daar geen last 

van. Op vakantie gaan we altijd naar dezelfde plaats. Dat heb ik 

goedkoop gekregen, zijn duidelijk uitspraken van iemand die meer 

risicomijdend is.  

Door met de kennis die je nu hebt af te stemmen op het meer 

risicomijdende van de ander. In plaats van alleen wat iets oplevert of 

mogelijk maakt, ook op te noemen wat het voorkomt, bespaart, aan 

zekerheden biedt en waar je collega dan geen last van heeft.  

De kwaliteit van risiconemend 
  

• Het moet maar bij je passen. Erop af stappen, steeds nieuwe 

situaties, onvoorspelbaarheid, avontuur, risico’s nemen. 

Wanneer dat in werk- en privésituaties tot z’n recht kan 

komen is dit een kwaliteit. 

• Nieuwe situaties, nieuwe wegen, uitdagingen, beginnen 

dikwijls bij de meer risiconemende mensen. 

• Kansen zien en pakken 

• Nieuwsgierig 

De valkuil voor risiconemend 
 

• Te veel risico nemen is de grootste valkuil voor iemand die 

meer risiconemende is.  
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• Een gokje wagen op vele gebieden, kan een stap te ver zijn. 

• Ook in de werksituatie kan dit het geval zijn. 

• Zo zie je dikwijls dat een risiconemende manager de bezem 

door een organisatie haalt en dan wordt opgevolgd door 

iemand die meer risicomijdend is. Die borgt wat is 

gereorganiseerd.  

• Hoe enthousiaster de meer risiconemende iets voorstelt, des 

de meer gaat de meer risicomijdende terug. 

• Als je dit weet, dan kun je wel op dezelfde risiconemende 

manier doorgaan, maar ontmoet je steeds meer weerstand. 

• Aandacht voor de bezwaren van de meer risicomijdende kan 

deze weerstand omzetten in een voorstel of idee wat getoetst 

is op bezwaren en daardoor meer kans op succes geeft. 
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13.0 Voorbeelden risicomijdend en risiconemend 
 

Reclameboodschappen 

 

In reclameboodschappen is waarneembaar hoe op een handige manier 

ingespeeld wordt op de verschillen in dit onderdeel, door uit te leggen 

wat een product aan de ene kant allemaal oplevert en wat het aan de 

andere kant bespaart.  

 

Met deze polis krijgt u meer voorzieningen, meer keuzes en meer waar 

voor uw geld.  

U vermijdt lange wachttijden, onduidelijkheid door de kleine lettertjes 

en u bespaart veel geld. 

 

Wat gebeurt hier? 

 

Op deze manier pakken ze beide groepen. Wat het oplevert is dan 

bedoeld voor de groep die meer risiconemend is ingesteld en wat het 

bespaart voor de groep die meer risicomijdend is. Zij stemmen af op 

twee kenmerken in de communicatie. Spreek je een team of groep toe, 

of heb je een overleg, dan is deze manier van communiceren een 

aanrader. Je bereikt hier namelijk meer mensen mee. 

 

De sollicitant 

 

De sollicitant was een aantrekkelijke partij voor het bedrijf. De 

werkgever deed dan ook zijn best om aan te geven wat het bedrijf 

allemaal te bieden had.  

 

Enthousiast werd de sollicitant pas toen in het gesprek aan de orde 

kwam wat deze tevens kon vermijden wanneer hij de baan zou 

accepteren. Hij was dan ook meer risicomijdend ingesteld.  

 

Zijn enthousiasme groeide toen hij hoorde:  

 

U hoeft zich niet druk te maken over uw pensioen, daar hebben wij 

een goede regeling voor. 
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Wij willen vermijden dat onze mensen niet weten waar ze aan toe zijn. 

Wij werken met duidelijke functieomschrijvingen.  

U krijgt bij ons bedrijf een vast contract. 

 

Flexplekken 

 

Er werd verschillend gereageerd op de aankondiging van flexplekken. 

Leuk, zie ik nog eens iemand anders, was een reactie. Risiconemend. 

Ik wil mijn eigen bureau houden, was een andere reactie. 

Risicomijdend. 

 

Mensen die meer risiconemend zijn houden van afwisseling. 

Mensen die meer risicomijdend zijn houden liever wat ze hebben. 

 

De vakantie 

 

Het gezin ging elk jaar naar dezelfde camping in Italië. Is dat 

risicomijdend? 

Dat hangt van hun argumenten af.  

Wij gaan elk jaar naar dezelfde camping, want we weten de weg. Er 

is een Nederlandssprekend echtpaar.  

Er is altijd plek. We weten wat het kost. 

Het is er rustig.  

We kennen daar veel mensen. 

 

Dat zijn argumenten die risicomijdend zijn. 

 

Wij gaan elk jaar naar dezelfde camping. Er is veel te doen. We willen 

nog meer van de omgeving zien. We leren de taal. We zien steeds 

nieuwe mensen. We nemen dikwijls een andere route. 

 

Dat zijn argumenten die risiconemend zijn. 
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14.0 Stel vast wat je meer bent. Gericht op 
overzicht of op verschillen of beide.  
 

Gericht op overzicht, de helikopterview, of op wat niet klopt, 

verschillen.  

 

Kenmerken van iemand die meer op overzicht is gericht: 

1. Het accent ligt op het hele verhaal, idee; 

2. Zoekt overzicht; 

3. Heeft nog weleens te snel het idee dat iets klaar is; 

4. Heeft minder behoefte heeft aan overleg over details; 

5. Het overzicht kwijtraken heeft een grote impact.  

6. Blijft meestal rustig 

7. Denkt al snel: waar gaat dit over? 

 

Stap 1. Ik herken mezelf in kenmerk: 1 2 3 4 5 6 7 (Stel vast wat 

voor jou van toepassing is). Aantal overzicht = 

 

 

Kenmerken van iemand die meer op verschillen is gericht: 

1. Herinneringen uitspreken spitst zich toe op wat niet klopte; 

2. Heeft oog voor details; 

3. Verbeteren, op orde brengen, vervolmaken, zijn items die 

aanspreken; 

4. Het moet wel kloppen; 

5. Zij blijven haken op wat niet klopt 

6. Begrijpt niet dat een ander over wat niet klopt heen kan 

stappen; 

7. Ze zijn goed in controleren en verbeteringen aanbrengen; 

 

Stap 2. Ik herken mezelf in kenmerk: 1 2 3 4 5 6 7 (Stel vast wat 

voor jou van toepassing is).  Aantal verschillen =  

 

Meer in: overzicht blz. 62 – verschillen blz. 69 – beide 

 

Je kunt het ook een of meerdere mensen in je directe omgeving vragen.  
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15.0 Gericht op overzicht 
 

Omschrijving 

 

Gericht zijn op de grote lijn, overzicht zoeken en houden, tegenover 

het gericht zijn op de fouten, de details, de verschillen.  

 

Mensen kunnen meer gericht zijn op overzicht of verschilzoeker of op 

beide. De mensen die meer gericht zijn op overzicht kijken naar het 

grote geheel. De mensen die meer gericht zijn op verschillen blijven 

haken op dat wat volgens hen niet klopt. De echte verschilzoeker vind 

je vooral terug in overlegvormen. Hoe zit het dan met dit en hoe zit 

het dan met dat? Is bijvoorbeeld een vraag van de verschilzoeker. Het 

moet wel kloppen. 

Daar gaat het niet om, zegt degene die meer gericht is op overzicht. 

Het gaat om het hele plan, idee, voorstel. 

 

Je kunt het zien als twee wegen naar hetzelfde doel. Degenen die 

gericht zijn op overzicht stellen een doel en zetten een weg uit.  

De verschilzoekers echter, gaan op weg en ontmoeten een hindernis 

in de vorm van iets wat niet klopt. Dan moet eerst die hindernis weg 

en dan kunnen de verschilzoekers weer verder. Dit vindt plaats op elk 

gebied. 

 

Wanneer verschilzoekers en degenen die gericht zijn op overzicht 

samen gaan werken, dan zal dat beiden en de organisatie ten goede 

kunnen komen. Dit gebeurt wanneer zij elkaar, vanuit de verschillende 

invalshoeken, gaan aanvullen. Zij hebben elkaar nodig en zij stoten 

elkaar af.  

Zoals de verschilzoeker verbijsterd kan zijn over het feit dat er zo 

gemakkelijk over dat wat niet klopt wordt heengestapt, zo zal hij of 

zij die gericht is op overzicht het dikwijls muggenzifterij en tijdverlies 

vinden hoe de verschilzoeker kan blijven haken op een enkel dingetje 

wat niet klopt. Een groep mensen die allemaal gericht zijn op 

overzicht, lopen echter de kans gezamenlijk de verkeerde kant op te 

gaan, omdat zij over de details heen kijken. Daarom is samenwerking 

tussen verschilzoekers en degenen die gericht zijn op overzicht zo 
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belangrijk. Is iemand die meer op overzicht is gericht net enthousiast 

met een verhaal bezig, zegt de ander, een verschilzoeker: het was toch 

maandag, in plaats van dinsdag. Oké, kan jij reageren, maandag dan.  

 

Waar heeft ie het over, denkt degene die op overzicht is gericht? Ik 

vertel een heel verhaal en waar gaat het dan over? Over maandag of 

dinsdag. Diegene kan zich vervolgens afzetten, ergeren, maar kan ook 

samen gaan werken. Ook in de communicatie.  

 

Heeft iemand een idee, plan, gedachte, of wat dan ook, toets het bij de 

verschilzoeker. De kritiek die je dan krijgt is een cadeau. Want 

misschien is het een goed idee, maar als het echt zo goed is en geen 

zwakke plekken heeft, dan kan ook de verschilzoeker ze niet vinden.  

Is er wel een zwakke plek in het idee, dan kun jij blij zijn dat de 

verschilzoeker die opspoort en zichtbaar maakt. 

Wanneer de ander op overzicht is gericht, dan loopt deze namelijk het 

risico dat deze later achter komt dat bepaalde zaken over het hoofd 

zijn gezien. 

Hoe herken je iemand die meer verschilzoeker is 
gericht? 
 

Voor hen gaat het om dat wat niet klopt in de communicatie, zowel 

schriftelijk als mondeling. Daar waar degene die meer op overzicht is 

gericht zich een doel stelt en al de informatie bekijkt in samenhang 

met dat doel, blijft de verschilzoeker haken op de onderdelen die niet 

kloppen. 

Erop blijven haken betekent dat zij een verhaal of redenering van 

iemand volgen, totdat zij dat naar hun idee niet meer kunnen omdat er 

iets in het verhaal of redenering niet klopt. Dan stopt het voor hen. Dat 

is dan ook de reden dat zij de neiging hebben om op dat moment te 

gaan reageren door iemand in de rede te vallen of aandacht te vragen 

voor een, in de ogen van een ander, detail. Wanneer je een opmerking 

hoort en daarop vervolgens de gedachte krijgt: daar gaat het toch niet 

om, dan hoor je de verschilzoeker. Word je regelmatig onderbroken 

of verbeterd door de ander, dan is dat de verschilzoeker. Merk je van 
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de ander dat deze steeds op een ogenschijnlijk detail ingaat, dan heb 

je te maken met een verschilzoeker. 

Herkenning privé vanuit gericht op overzicht 
  

Partner of iemand die jij het beste kent 

  

Herken je het overzicht zoeken bij jouw partner, dan kunnen jullie 

over een groot aantal zaken het snel eens zijn.  

 

Merk je dat jouw partner regelmatig iets opmerkt wat niet goed is, jou 

af en toe of regelmatig verbetert, dan is jouw partner waarschijnlijk 

meer verschilzoeker. Het is ook nooit goed, is een gedachte die dan op 

kan komen. Weet je elkaars behoefte en daarmee elkaars positie, dan 

opent zich de mogelijkheid om elkaar aan te vullen. Jij de grote lijn, 

het hele verhaal, het overzicht, jouw partner geeft dan de hobbels aan 

die je tegen kunt komen. 

  

Vrienden - buren 

  

Herken je ze, vrienden, buren, die meer verschilzoeker zijn gericht? 

Vrienden of buren die lang stil kunnen staan bij een detail? Iets waar 

jij jouw schouders over ophaalt? Vrienden of buren die zich druk 

maken over iets wat niet klopt? Dan herken je de verschilzoekers. De 

mensen met de behoefte om alles te laten kloppen. 

  

Familie 

  

Denk weer eens terug aan je ouder(s). Jij de grote lijn, het overzicht. 

Hoe was dat vroeger bij jou. Waar je opgroeide? Kreeg je dikwijls te 

horen wat niet goed was. Werd je verbeterd? Dan kreeg je te maken 

met mensen, verschilzoekers, met die andere behoefte, die tegenover 

jouw behoefte staat. Dan kun je nu begrijpen waarom dat zo was.  
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Kinderen 

  

Kinderen kunnen meer verschilzoeker zijn gericht.  Je kunt het horen 

als je met deze kennis gaat luisteren. Dan hoor je meer verhalen over 

wat niet goed was of is. Dan wordt er langer stil gestaan bij wat niet 

lukt of dat slechte cijfer, dan wat wel lukt en de goede cijfers.  

De werksituatie 
 

Collega’s 

 

Er is er meestal wel één, waarschijnlijk zijn er meerdere. Iemand die 

iets opmerkt wat niet goed is en een aantal mensen krijgen iets 

verstoords. De verschilzoeker die iets opmerkt en de mensen die meer 

op overzicht zijn gericht die dat verstoort. Zo lijkt het soms op twee 

kampen en dat is een gemiste kans.  

Jij gaat op weg naar een doel en probeert regelmatig van bovenaf te 

kijken of je nog op de goede weg zit. Jij zoekt steeds het overzicht. De 

ander die meer verschilzoeker is gaat ook op weg, maar die kijkt wat 

deze aan wat niet klopt tegenkomt, ruimt dat eerst op en gaat dan 

verder.  

Het zijn de mensen die je in een gesprek kunnen verbeteren. Je kunt 

ze herkennen door hun opmerkingen over wat niet goed is. Je kunt ze 

herkennen doordat ze, in jouw ogen, te lang stilstaan bij details.  

 

Je kunt beide hetzelfde doel hebben. Het is de weg daarnaartoe die 

verschillend kan zijn. De overzichtzoeker stelt zich een doel en gaat, 

meestal zo snel mogelijk, op weg naar dat doel. Overzicht bepaalt 

hierbij de positie. 

Iemand die meer verschilzoeker is gericht gaat ook op weg, maar blijft 

haken op wat niet goed is op zijn weg. Dat moet eerst worden 

opgeruimd, dan kan hij of zij weer verder. Dat kan in een gesprek zijn, 

maar er zijn veel voorbeelden.  

 

Zoals een brief. Iemand die meer op overzicht is gericht laat een brief 

lezen aan iemand die meer verschilzoeker is gericht.  
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Dan kan het volgende gebeuren. De ander begint te lezen en stopt. Die 

zin klopt niet, kan je als reactie horen. 

Daar gaat het toch niet om, denkt de overzichtzoeker. Lees nou eerst 

die hele brief maar. 

Dat kan dus niet voor de echte verschilzoeker. Die blijft haken en kan 

op deze manier niet bevatten wat daar nu eigenlijk staat en wat dit 

betekent. Die fouten moeten er eerst uit.  

Een voorbeeld van twee invalshoeken die haaks op elkaar staan. Een 

voorbeeld van twee mensen die in dit opzicht haaks op elkaar staan. 

Iemand die meer op overzicht is gericht kan zich beoordeeld voelen, 

degene die meer verschilzoeker is gericht miskend. 

Herkenning van dit verschil bij anderen kan al een neutraliserend 

effect hebben. Het is dan geen beoordeling of terechtwijzing van jou, 

maar is een manier van denken en daarmee een andere invalshoek. 

 

De leidinggevende 

 

‘Het is ook nooit goed’ kan je verzuchten als je een leidinggevende 

hebt die duidelijk op verschillen is gericht. Altijd wel wat op- of aan 

te merken. ‘Dat jij dat zelf niet opmerkt’ kan de gedachte van die 

leidinggevende zijn. ‘Als ik het opmerk, dan kan jij dat toch ook?’ 

Terughoudendheid en een gevoel van miskenning kan over en weer 

het gevolg zijn. En dat is wat er in werksituaties dan ook gebeurt.  

De eigen invalshoek, de eigen behoefte, is de maatstaf voor de 

beoordeling van anderen. Kwaliteiten die zich tegen elkaar keren, 

terwijl wanneer ze elkaar aan gaan vullen dat de resultaten en de 

samenwerking ten goede zal komen. 

Is de leidinggevende net als jij meer op overzicht gericht en zijn de 

doelen duidelijk, dan spreken jullie dezelfde taal en is de kans op 

klikken op dit gebied aanwezig. Op de vraag: waar gaat het nu om, 

kun je afstemmen. Dat is dan wat jullie delen. 

 

De vergadering 

 

Zijn de mensen in merendeel op overzicht gericht, dan kun je korte 

vergaderingen tegenkomen. Men bespreekt de zaken op hoofdpunten 
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en men vindt al snel consensus. Fouten die later worden ontdekt 

kunnen de prijs zijn die wordt betaald. 

Zijn de mensen in merendeel op verschillen gericht, dan is de kans 

aanwezig dat er juist lange vergaderingen zijn. In meerderheid blijft 

men haken op wat niet goed is. 

Wanneer een van de twee aspecten een rol speelt, dan bestaat de 

mogelijkheid om de behoefte wat in mindere mate aanwezig is te 

versterken door de mensen die het betreft een meer actieve rol te 

geven. 

 

Het team 

 

Een team wat in meerderheid meer op overzicht is gericht, kijkt dan 

in meerdere mate naar de grote lijn. Aandacht voor wat niet goed is 

kan dan te weinig aanwezig zijn. Het gevolg kan zijn dat men met z’n 

allen de verkeerde kant opgaat, of dat er veel fouten over het hoofd 

worden gezien.  

Wanneer dat het geval is, bestaat de mogelijkheid om de mensen die 

wel meer op verschillen zijn gericht te vragen om hun kwaliteit meer 

en bewuster in te zetten. 

Een team wat in meerderheid uit mensen bestaat die meer op 

verschillen zijn gericht loopt het risico het overzicht te verliezen. Men 

blijft dan gefocust op wat niet goed en is het gevolg kan zijn dat het 

werk niet afkomt. Het werk kan stagneren omdat het niet voorbij 

iemand of meerdere mensen komt die meer op verschillen zijn gericht, 

omdat deze steeds iets opmerken wat niet goed is. 

Het is een leidinggevende die meer op de grote lijn is gericht, dus meer 

overzichtzoeker, die dit kan doorbreken. 

 

Klanten 

 

Ga niet alleen uit van jouw eigen behoefte. Kijk hoe klanten op jou 

reageren. Geeft de klant aan wat niet goed is, of wat niet klopt, geef 

daar dan aandacht aan. Het lijkt soms voor jou niet zo belangrijk en 

zelfs onbelangrijk, maar de klant blijft ‘haken’. Is dat niet opgeruimd, 

dan blijft het haken aanwezig. Achteraf klopt het dan misschien nog 

niet en bedenkt de klant zich om die reden. 
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De kwaliteit van overzicht zoeker 
  

• Overzicht zoeken en proberen te houden, de grote lijn, het 

hele verhaal. 

• Niet te lang stilstaan bij details en wat niet goed is.  

• Korte vergaderingen en overlegsituaties. Ze bespreken de 

grote lijnen.  

• In verbanden kunnen denken. 

• Begrijpen waar het over gaat. 

De valkuil voor mensen die meer op overzicht zijn 
gericht 
  

• Het overzicht niet meer kunnen hebben, kwijtraken.  

• Over wat niet goed is heen kijken of niet belangrijk vinden. 

• Te snel denken dat iets af is. 

• De inbreng van mensen die meer verschilzoeker zijn gericht 

als verstorend ervaren, omdat dit wordt ervaren als negatief 

en een inbreuk op het hele verhaal, het doel. 
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16.0 Verschilzoeker 
 

Omschrijving 

 

Gericht zijn op de grote lijn, de helikopterview, overzicht, overzicht 

zoeken en proberen te houden, tegenover het gericht zijn op de fouten, 

de details, de verschillen.  

 

Mensen kunnen meer gericht zijn op overzicht of verschillen. De 

mensen die meer gericht zijn op overzicht, kijken naar het grote 

geheel. De mensen die meer gericht zijn verschilzoeker, blijven haken 

op dat wat volgens hen niet klopt. Ben jij een echte verschilzoeker dan 

is dat het duidelijkst in overlegvormen. 

Hoe zit het dan met dit en hoe zit het dan met dat, is een vraag die je 

als verschilzoeker kunt stellen. Daar gaat het niet om zegt degene die 

meer gericht is op overzicht. Het gaat om het hele verhaal. 

Je kunt het zien als twee wegen naar het doel. Degene die gericht is 

op overzicht is gericht stelt een doel en zet een weg uit. De 

verschilzoeker gaat op weg en ontmoet een hindernis in de vorm van 

iets wat niet klopt. Eerst moet die hindernis weg en dan kan de 

verschilzoeker weer verder. 

Wanneer verschilzoekers en degenen die gericht zijn op overzicht 

elkaar gaan aanvullen en dat ook zo ervaren, dan zal dat beiden maar 

ook de verstandhouding ten goede komen. Zij hebben elkaar nodig en 

zij stoten elkaar af.  

Een verschilzoeker kan verbijsterd zijn dat er door anderen zo 

gemakkelijk wordt gedaan over wat niet klopt. Hij of zij die gericht is 

op overzicht vindt het soms muggenzifterij en tijdverlies dat de 

verschilzoeker zo kan blijven haken op een detail. Maar als een 

verhaal, plan, idee of doel goed is, dan blijft de verschilzoeker niet 

haken. 

Een groep mensen die allemaal gericht zijn op overzicht, lopen de 

kans samen de verkeerde kant op te gaan. Daarom is samenwerking 

tussen verschilzoekers en degenen die gericht zijn op overzicht zo 

belangrijk. Voor hen gaat het om de grote lijnen. Zij stellen zichzelf 

een doel en al de informatie die op hun afkomt, bekijken zij in 

samenhang met dat doel. 
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De onderdelen die niet kloppen vinden zij wel belangrijk, maar ze 

bekijken eerst het hele plan, de details volgen later wel. 

Herkenning privé vanuit verschillen 
 

De miscommunicatie merk je aan de reactie van de ander. Deze kan 

variëren van aarzeling tot verstoordheid. De reden hiervan is, dat de 

ander zich geremd kan voelen in het uiten van het hele verhaal. De 

ander is dan ook niet op de hoogte van de bijdrage die jij kunt leveren 

om het verhaal, idee, bij te slijpen en het op deze manier nog beter of 

meer haalbaar te maken. 

 

Nu je weet dat iemand die anders communiceert dan jij - meer op 

overzicht en op de grote lijn is gericht – kan je proberen om niet gelijk 

te reageren. Je kunt, wat volgens jou niet klopt, even onthouden en 

later naar voren brengen.  

 

Herken je in jouw privé- of werksituatie mensen die meer op overzicht 

zijn gericht, dan zou je ze uit kunnen leggen wat het verschil is tussen 

jou en hen om op deze manier beter te kunnen samenwerken. 

Zeg tegen iemand die meer op overzicht is gericht bijvoorbeeld, zeg 

jij maar wat voor een idee je hebt, dan kan ik je zeggen wat er volgens 

mij niet klopt, dat is mijn kwaliteit, en de kans is groot dat wat jij 

aandraagt tot verbeteringen leidt, die de ander over het hoofd heeft 

gezien. Hoe je dan reageert en communiceert, staat in een context. 

Jouw bijdrage. 

 

Partner of iemand die jij het beste kent 

  

Jij bent meer verschilzoeker. Vanuit jouw behoefte om het te laten 

kloppen, merk jij op wanneer iets niet goed is. Herken je dit ook bij 

jouw partner, dan is die ook verschilzoeker. Een aandachtspunt kan 

zijn dat jullie elkaar dan versterken in het opmerken wat niet goed is 

en dit kan ten koste gaan van het overzicht en de sfeer.  

Merkt jouw partner minder goed op wat niet klopt, dan is deze 

waarschijnlijk meer op overzicht gericht en is daarmee jouw exponent. 
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Wanneer dat het geval is kun je begrijpen waarom deze op dit 

onderdeel zo anders reageert. Wanneer je elkaar op dit onderdeel leert 

aan te vullen, dan worden doelen beter bereikt. Het bekend zijn met 

de verschillende invalshoeken geeft een antwoord op de vraag waarom 

de ander zo anders reageert.  

  

Vrienden - buren 

  

Vanuit jouw positie van degene die meer verschilzoeker is gericht, kun 

je mensen die meer op overzicht zijn gericht eenvoudig herkennen. 

Vanuit jouw invalshoek stappen deze mensen makkelijker over iets 

heen, vinden ze het minder belangrijk wanneer iets niet klopt. Het kan 

zelfs zijn dat jij dat ziet als gemakkelijk. Met deze kennis kun je 

begrijpen waarom zij er gemakkelijk overheen stappen. 

  

Familie 

  

Denk weer eens terug aan je ouder(s). Herken je, als je aan vroeger 

denkt, dat zij meer op overzicht gericht waren, of herken je het meer 

gericht zijn verschilzoeker ook bij hen of bij een van hen? Denk dan 

ook eens aan broers, zusters, ooms, tantes, wat van toepassing is, en 

schat in wat ieder van hen was of is. Je weet dan ook wat je bij 

volgende ontmoetingen op dit onderdeel kunt verwachten. 

 

Kinderen 

  

Wanner je kinderen hebt, dan kunnen ze, net als jij meer 

verschilzoeker zijn gericht of meer op overzicht. Ook kan het zijn, net 

als bij alle kenmerken, dat het niet duidelijk is. Dan zijn zij beide. Een 

kind wat meer verschilzoeker is gericht kan blij zijn met een 

opmerking over iets wat niet klopt. Is het kind meer op overzicht 

gericht dan kan het, net als bij volwassenen, gehoord worden als 

kritiek. Het is ook nooit goed, kan een reactie zijn. 
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De werksituatie 
 

Collega’s 

 

Je kunt merken, wanneer jij iets signaleert wat niet klopt, dat een deel 

van jouw collega’s dat minder of niet belangrijk vinden. Dat is dan 

een aanwijzing dat deze meer op overzicht zijn gericht. Het kan jou 

verbazen dat zij daar zo makkelijk overheen stappen. Vanuit de 

behoefte van die collega’s gaat het meer om het geheel.  

Als snel wordt de inbreng van de verschilzoeker als details gezien. 

Vooral in vergaderingen of andere overlegsituaties kan dit een rol 

spelen. Wanneer je op dit onderdeel echt samen zou gaan werken, dan 

komen twee kwaliteiten bij elkaar. De een houdt het doel in de gaten, 

overzicht, de ander controleert de weg ernaartoe, verschillen. 

Omdat zij zich niet bewust zijn van de twee invalshoeken, kan een 

collega die meer op overzicht is gericht een opmerking over wat niet 

goed is als een beoordeling opvatten. Wat niet goed is, is niet goed, is 

een waarheid voor hen. Het gaat dus meer over de manier waarop dit 

wordt gebracht. Eerst aandacht voor het geheel kan het beoordelende 

al neutraliseren. Bijvoorbeeld, dat ziet er goed uit.  

 

De leidinggevende 

 

Is de leidinggevende meer op overzicht gericht dan kijkt deze naar het 

geheel, de grote lijn. Wat niet goed is en de details daar houdt die 

leidinggevende zich minder mee bezig. Wat de omgang kan 

bemoeilijken is dat die leidinggevende dat wat jij belangrijk vindt 

wegwuift. Met de nadruk op kan. Maak je er maar niet zo druk om, 

kan een reactie zijn. 

Maar als je het weet, dan kun je die reactie plaatsen. Iemand die meer 

op overzicht is gericht. 

 

De vergadering 

 

Zijn de mensen in merendeel op overzicht gericht, dan kun je korte 

vergaderingen tegenkomen. Men bespreekt de zaken op hoofdpunten 
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en men vindt al snel consensus. Fouten die later worden ontdekt, 

kunnen de prijs zijn die men betaalt. 

Zijn de mensen in merendeel op verschillen gericht, dan is de kans 

aanwezig dat er juist lange vergaderingen zijn. In meerderheid blijft 

men haken op wat niet goed is. 

Wanneer een van de twee aspecten een rol speelt, dan bestaat de 

mogelijkheid om de behoefte wat in mindere mate aanwezig is te 

versterken door de mensen die het betreft een meer actieve rol te 

geven. 

 

Het team 

 

Een team wat in meerderheid meer op overzicht is gericht, kijkt dan 

in meerdere mate naar de grote lijn. Aandacht voor wat niet goed is 

kan dan te weinig aanwezig zijn. Het gevolg kan zijn dat men met z’n 

allen de verkeerde kant opgaat, of dat er veel fouten en 

onvolkomenheden over het hoofd worden gezien. Wanneer dat het 

geval is, bestaat de mogelijkheid om de mensen die wel meer op 

verschillen zijn gericht te vragen om hun kwaliteit meer en bewuster 

in te zetten. 

 

Een team wat in meerderheid uit mensen bestaat die meer op 

verschillen zijn gericht lopen het risico het overzicht te verliezen. Men 

blijft dat gefocust op wat niet goed en is het gevolg kan zijn dat het 

werk niet afkomt. Het werk kan stagneren omdat het niet voorbij 

iemand of meerdere mensen komt die meer op verschillen zijn gericht, 

omdat deze steeds iets opmerken wat niet goed is. Het is een 

leidinggevende met overzicht, dus iemand met de helikopterview, die 

dit kan doorbreken. 

 

Klanten 

 

Ga niet alleen uit van jouw eigen behoefte. Kijk hoe klanten op jou 

reageren bij jouw opmerkingen over wat niet goed is. Heb je op dat 

punt contact met de klant, dan weet je dat deze dezelfde behoefte 

heeft. Stapt de klant er overheen en reageert er niet op, dan is dat een 

aanwijzing dat deze meer op de grote lijn is gericht. Schakel dan even 
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om naar wat die klant. Dat kan door een opmerking als: maar waar het 

eigenlijk om gaat…. En noem dan de grote lijn. Bijvoorbeeld dat iets 

goed werkt, het beste is, of iets in die trant. 

 

Hoe je om kunt gaan met collega’s met een tegengestelde behoefte  

 

Een resultaat van een collega bekijken en de eigen manier van 

waarnemen volgen kan betekenen dat er, zeker voor het gevoel van 

een collega die meer op overzicht is gericht, veel aandacht is voor wat 

niet goed is. Dit kan het effect hebben dat deze collega zich beoordeeld 

voelt en terughoudendheid kan het gevolg zijn. Je kunt er rekening 

mee houden dat iemand die meer behoefte heeft aan overzicht niet of 

minder snel ziet wat er niet klopt. Dit is dikwijls geen onwil, maar een 

manier van waarnemen.  

Neem zelf af en toe de tijd om overzicht te vinden en te houden. Wat 

is het doel? Waar gaat het over? Dat zijn vragen die daarbij kunnen 

helpen.  

Soms kom je ze tegen, de collega’s van de grote lijn. Collega’s die wat 

niet goed is soms helemaal niet belangrijk vinden. Dat komt wel, of 

dat maakt niet uit, kan je nog weleens horen. Dat zijn details, of dat 

merken ze toch niet. Daar gaat het niet om.  

Dat zijn voorbeelden van uitspraken van de overzichtzoeker. Echter, 

wat niet goed is kan wezenlijk zijn voor het resultaat. Een brief met 

fouten die de deur uitgaat is voor degene die op overzicht is gericht 

minder belangrijk. Maar het is de ontvanger die bepaalt en dat kan ook 

iemand zijn die meer verschilzoeker is gericht.  

Hé, dat klopt niet, denk deze wanneer hij de brief leest. Het klopt niet 

kan blijven hangen. 

Toch wordt de inbreng van een verschilzoeker niet altijd op prijs 

gesteld en dat is dan ook meestal door een collega die meer op 

overzicht is gericht. Het woord negatief kan zelfs vallen. 

Is iemand duidelijk een verschilzoeker, dan betekent dit dat deze 

regelmatig blijft haken op dat wat niet goed is. De ander kan dit als 

een beoordeling opvatten, of kritiek. Die kan het zelfs als een aanval 

voelen. Niet goed, hoort hij of zij. 

Kijk hoe collega’s op jou reageren bij jouw opmerkingen over wat niet 

goed is. Heb je op dat punt contact met de collega, dan weet je dat 
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deze dezelfde behoefte heeft. Stapt de collega er overheen, dus 

reageert er niet op, dan weet je dat deze meer op overzicht is gericht. 

Schakel dan even om naar wat die collega. Dat kan door een 

opmerking als: maar waar het eigenlijk om gaat…. En noem dat de 

grote lijn. Bijvoorbeeld dat iets goed werkt, het beste is, of iets in die 

trant. 

De kwaliteit van verschilzoeker 
  

• Ingewikkelde processen kunnen vlekkeloos verlopen en dat 

is voor een deel te danken aan de kwaliteiten van de mensen 

die meer verschilzoeker zijn gericht. 

• Geen brief met fouten gaat de deur uit en dat is maar goed 

ook, want de ontvanger bepaalt. De ontvanger kan ook 

iemand zijn die meer verschilzoeker is gericht. 

• Merkt snel op als er iets niet klopt. 

• Goed in controleren. 

• Geeft de mogelijkheid om met de inbreng verbeteringen aan 

te brengen. 

• Zet de ander aan tot stilstaan en nadenken. 

De valkuil voor mensen die meer verschilzoeker 
zijn 
  

• Verstrikt raken in wat niet goed is, niet klopt.  

• De inbreng van blijven ‘haken’, op iets wat niet goed is niet 

doseren. 

• Erkenning willen voor het gelijk wat zij hebben. Het klopt 

toch niet? 

• Te weinig het overzicht zoeken, dat waar het uiteindelijk 

over gaat. 

• Iemand, zonder uitleg, verbeteren die op overzicht is gericht. 

• Lange vergaderingen. Door veel mensen die meer 

verschilzoeker zijn gericht in een team. Er is dikwijls iets nog 

niet goed.  
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• Je loopt zelfs de kans dat een werkproces stagneert, door het 

steeds blijven ‘haken’ op wat niet goed is.  

• Daarom is een mix nodig met mensen die meer op overzicht 

zijn gericht. 
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17.0 Voorbeelden van gericht op overzicht en 
gericht op verschillen 
 

Wat vind je van het plan? 

 

In het weekend heeft iemand een plan ontwikkeld. Het is uiteindelijk 

een stuk geworden van 80 bladzijden.  

Zij verzoekt haar collega’s om het plan door te nemen en haar over 

een week te vertellen wat zij ervan vinden. 

Een week later vraagt zij aan de eerste (iemand die gericht is op 

overzicht) wat deze ervan vindt. Goed plan, zegt hij, moeten we doen. 

 

De tweede (ook iemand die gericht is op overzicht) zegt dat hij het 

plan niet geweldig vindt.  

 

De derde is gericht op verschillen waardoor zij het volgende kan 

verwachten: ik heb het doorgelezen, maar op bladzijde 40 tot en met 

45 staat…. En dat kan helemaal niet. Dat kan wel zo zijn, is haar 

reactie, maar wat vind je van het plan? 

Ja, dat zeg ik. Dat hele stuk, van bladzijde 40 tot en met 45 kan niet, 

dus dan kan het plan ook niet. 

Wat gebeurt hier? De verschilzoeker blijft erop haken. Het moet wel 

kloppen.  

 

Het klopt toch niet! 

 

De brief is klaar, zei de man die gericht is op overzicht. Wil je even 

kijken? Wat vind je ervan?  

Word is met een d en niet met dt, reageerde de vrouw die gericht is op 

verschillen.  

Ja, dat weet ik wel maar wat vind je van de brief? Is die duidelijk?  

Er staat nog een fout in, reageerde de vrouw, die brief kan zo de deur 

niet uit. 

Jij hebt ook altijd wel wat aan te merken, zei de man.  

Als het niet goed is, dan is het niet goed, reageerde de vrouw. 

Wat gebeurt hier? Twee posities van waaruit twee mensen 

communiceren.  
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Een bron van miscommunicatie en soms ook aan beide kanten 

onbegrip en ergernis. Hij of zij heeft ook altijd wat op te merken, 

tegenover; de ander begrijpt niet wat ik bedoel. Het moet toch 

kloppen. 

 

Waar gaat het over? 

  

In de Australische hoofdstad Melbourne, zei de nieuwslezer van het 

journaal, heeft een man ….Hoor je dat? zei de verschilzoeker, 

Melbourne is helemaal niet de hoofdstad van Australië. Wacht nu 

even, reageerde de vrouw die gericht was op overzicht, ik wil weten 

wat er met die man aan de hand is. Dat is toch een stomme fout, 

Melbourne? Reageert de verschilzoeker, hoor jij dat dan niet? 

Ja maar, het gaat over die man.  

Maar ik vind dat het niet kan, zo’n fout.  

En ik vind dat het over die man gaat. 

 

Twee mensen, twee belevingen. 

 

De rekening 

 

Dat klopt toch niet, zei de vrouw tegen de serveerster en zij wees op 

de rekening en de menukaart. 

De serveerster begon te stralen. 

Precies, reageerde zij, ik ben blij dat u het ziet. 

Kijk daar maar eens, zei het meisje terwijl ze op de menukaart wees, 

dat kan toch ook niet.  

Daar zag de vrouw een wit plakkertje met een met inkt geschreven 

prijs erop. 

Ze hadden elkaar gevonden. De twee verschilzoekers. 

Ik zeg het zo vaak tegen mijn baas, zei de serveerster, maar die wuift 

het gewoon weg. Geen mens die dat ziet, zegt hij dan. Die baas is dus 

op overzicht gericht. 

Vriendelijk zwaaide de serveerster de vrouw even later uit. De 

serveerster herkende iets van zichzelf in de vrouw. In dit geval bleven 

zij beide haken op wat niet goed is. 
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18.0. Stel vast wat je meer bent. Resultaatgericht 
of sfeergericht of beide 
 

De motivatie komt van iemand zelf door behaalde resultaten (intern) 

of ontstaat door de waardering van een ander, van buitenaf (extern).  

 

Kenmerken van iemand die meer resultaatgericht is: 

1. Nauwelijks of geen reactie bij compliment als persoon; 

2. Praat meer over resultaten en minder over de eigen rol; 

3. Uit frustraties wanneer hij of zij geen resultaten kan halen; 

4. Vindt winnen belangrijk; 

5. Raakt snel gefrustreerd door alles wat resultaat tegenhoudt; 

6. De motivatie komt voort uit het resultaat; 

7. Wat levert het op? 

 

Stap 1. Ik herken mezelf in vraag: 1 2 3 4 5 6 7 (Stel vast wat 

voor jou van toepassing is). Aantal resultaatgericht =  

 

Kenmerken van iemand die meer sfeergericht is: 

 

1. Heeft behoefte aan complimenten voor hem of haar als 

persoon; 

2. Voelt zich goed bij de waardering die hij of zij krijgt; 

3. Gezellig en aardig zijn termen die aanslaan; 

4. De sfeergerichte heeft behoefte aan veelvuldig overleg; 

5. Is sfeergevoelig.  

6. De sfeergerichte is gevoelig voor kritiek 

7. De mening van de ander is belangrijk 

 

Stap 2. Ik herken mezelf in vraag: 1 2 3 4 5 6 7 (Stel vast wat 

voor jou van toepassing is). Aantal sfeergericht =  

 

Meer sfeergericht blz. 80 of resultaatgericht blz. 90 – beide 

 

Je kunt ook een of meerdere mensen in je directe omgeving vragen 

waar zij jou meer in herkennen. 
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19.0 Sfeergericht 
 

Erkenning voor wat we goed doen vindt iedereen prettig. Voor welke 

vorm van erkenning iemand gevoelig is, verschilt van mens tot mens.  

De een heeft meer behoefte aan erkenning voor de resultaten die 

behaald zijn (resultaatgericht), de ander heeft meer behoefte aan 

erkenning over de rol die hij of zij daarin gespeeld heeft (sfeergericht). 

Daarnaast is een deel van de mensen beide. Bij elke behoefte is er dus 

sprake van drie groepen. De groep waar jij jezelf in herkent bepaalt 

jouw invalshoek. Je kunt dus iemand ontmoeten die dezelfde 

invalshoek heeft, een tegengestelde invalshoek, of iemand waarbij een 

kenmerk niet duidelijk is. Die is dan beide. Miscommunicatie en 

elkaar niet begrijpen kom je tegen bij mensen die een tegengestelde 

behoefte hebben.  

 

Hoe herken je iemand die resultaatgericht is? 

 

Iemand krijgt een persoonlijk compliment aan een ander en reageert 

niet of nauwelijks. Daaraan kan je iemand herkennen die 

resultaatgericht is. Dat kan iemand die meer sfeergericht is even van 

z’n stuk brengen of laten twijfelen, want die reactie herkent de meer 

sfeergerichte niet of minder bij zichzelf.  

Het is niet zo dat deze mensen waardering niet op prijs stellen. Het 

verschil is dat zij – in tegenstelling tot de meer sfeergerichte mensen 

– waardering voor hen als persoon niet nodig hebben. Het geeft hen 

geen energie. Wat zij wel nodig hebben is het kunnen behalen van een 

goed resultaat. Daar krijgen zij energie van. 

 

De meer sfeergerichte vindt het prettig als deze waardering krijgt voor 

hem of haar als persoon. Het gevoel dat een compliment bij de meer 

sfeergerichte oplevert, krijgt de resultaatgerichte bij een behaald 

resultaat. Dus niet van de waardering voor hen als persoon. Dat 

verklaart hun reactie. Samen naar een prestatie kijken en daar samen 

over praten, spreekt iemand die meer resultaatgericht is meer aan dan 

praten over hem of haar. In de communicatie is te horen dat zij meer 

de nadruk leggen op de resultaten die zij hebben behaald en niet wat 

anderen ervan vonden. Het resultaat kan de beloning zijn in de vorm 
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van salaris, of een prestatie die zij hebben geleverd. Vaak vinden zij 

het ook niet zo belangrijk wat andere mensen van hun vinden, of 

trekken zich daar niet zoveel van aan als iemand die meer sfeergericht 

is. 

Zoals twee kunstschilders. De ene maakt schilderijen. Als er een af is, 

dan kijkt de schilder. Dat is het moment. Dat ene moment. Vervolgens 

is die kunstschilder in staat het schilderij weg te zetten. Volgende 

schilderij. 

Een expositie is geslaagd als het oplevert. Hoe meer het oplevert, des 

te meer erkenning voor die schilder. 

 

De tweede kunstschilder kijkt ook, maar vindt het ook belangrijk wat 

anderen ervan denken. Vraagt het ook aan anderen. 

Een expositie is geslaagd de schilder waardering krijgt. Bewondering 

voor hem of haar. Levert de expositie niet zoveel op, dan is deze nog 

geslaagd door de erkenning die de schilder krijgt. 

Herkenning privé vanuit sfeergericht 
  

Partner of iemand die jij het beste kent 

  

Herken jij jouw eigen behoefte ook bij jouw partner?  Die wil, net als 

jij, ook een goede sfeer? Vindt het ook belangrijk wat anderen van 

hem of haar vinden? Vindt leuk en gezellig belangrijk in het leven. Is 

ook blij met persoonlijke complimenten?  

 

Of, is hij of zij meer ambitieus dan jij? Wil wat bereiken, praat meer 

over resultaten en over de frustraties wanneer die niet worden bereikt. 

Heeft jouw partner weinig aandacht voor als je iets nieuws hebt 

gekocht voor jezelf en merk je dat jij meer behoefte hebt aan 

waardering dan jouw partner, dan is jouw partner op dit onderdeel 

jouw exponent en dus meer resultaatgericht. Dan kun je begrijpen 

waarom hij of zij zo anders reageert dan jij zou doen en je weet wat je 

kunt verwachten. 
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Vrienden - buren 

  

Vrienden of vriendinnen, ze kunnen dezelfde behoefte hebben als jij. 

Ook bij hen kun je inschatten welke behoefte zij hebben en of dit 

dezelfde is als jij, sfeergericht, sfeergericht of meer resultaatgericht, 

resultaatgericht. Bij dit laatste kun je tegenkomen dat een vriend of 

vriendin meer over resultaten praat, minder jouw mening vraagt dan 

andersom en wanneer je iets aardigs zegt minder spontaan reageert 

dan jij doet.  

 

De buren: altijd in voor een praatje? Je herkent dat deel van jezelf in 

de buurman of buurvrouw.  

Of kom je er nog een uit die andere groep tegen. Beetje stug, kortaf 

voor jouw idee en je herkent nog meer kenmerken, dan is deze 

waarschijnlijk meer resultaatgericht en daarmee jouw exponent.  

 

Familie 

  

Denk eens aan jouw vader, moeder, opvoeder, broers, zusters, neven, 

nichten en schat in welke behoefte ieder op zich heeft.  

Heb je ouders of ouder die de nadruk legde op presteren en daar ook 

de waardering naar uitging, de schoolresultaten belangrijker waren 

dan of jij het naar je zin had?  

 

De mening van anderen minder belangrijk vonden en de stemming 

beïnvloed werd door de behaalde resultaten? Dan herken je nu niet 

alleen resultaatgericht, maar kun je er ook achter komen waarom die 

zo anders reageerden als jij zou doen, want dat zijn jouw exponenten.  

  

Kinderen 

  

Je wilt het beste voor je kinderen en een onderdeel daarvan is dat zij 

gelukkig worden in het leven. Wat je geeft, vanuit jouw eigen 

behoefte, is een goede sfeer en aandacht voor het feit dat jouw kind 

zich prettig voelt. Als je het maar probeert, dan maakt het verder niet 

uit, is voor een meer sfeergericht kind een stimulans.  
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Voor een meer resultaatgericht kind gaat het echter meer om het wel 

halen van het resultaat. Kinderen die meer resultaatgericht zijn hebben 

meer behoefte aan waardering voor hen resultaten. Dat motiveert hen 

om zich in te zetten en goede resultaten te halen. Die hebben behoefte 

aan aandacht voor wat het voor hen mogelijk maakt om resultaten te 

kunnen halen. 

De werksituatie 
 

Collega’s 

 

Je werkt en hebt met collega’s te maken, met een leidinggevende en 

met een team of afdeling en eventueel met klanten. Veel mensen die 

dezelfde behoefte kunnen hebben als jij, maar ook veel mensen met 

de tegengestelde behoefte, resultaatgericht. Hoe herken je die en hoe 

ga je daarmee om. Het voordeel wat je hierbij hebt is dat je van jezelf 

weet dat je meer sfeergericht bent. 

 

Vanuit jouw behoefte kun je, individueel, naar collega's kijken. Bij de 

meer sfeergerichte collega’s herken je dat deel van jezelf. Wederzijdse 

aandacht en aandacht voor de sfeer. Het moet wel leuk zijn, is een 

mening die jij met die collega’s deelt.  

De meer resultaatgerichte collega’s kun je herkennen aan minder 

wederzijdse aandacht voor elkaar. Minder glimlachen en een meer 

uitbundige reactie bij het behalen van een succes. Yes! Is zo’n uiting. 

 

Begin met de collega waar je het meeste contact mee hebt. Die ken je 

al wat beter en dat geeft het voordeel dat je meer uit je herinneringen 

kan putten hoe deze zich in het verleden gedroeg, reageerde en 

communiceerde. Het is mogelijk dat deze ook sfeergericht is en op 

grond van deze behoefte al een klik geeft tussen jullie. In hem of haar 

herken je dan een stuk van jezelf. Dezelfde invalshoek van bijdragen 

aan de sfeer, blij zijn met waardering voor jullie als persoon, en een 

duidelijke reactie in de vorm van een lach bij het krijgen van een 

compliment. Zo herken je al de collega’s die ook sfeergericht zijn. 
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Het kan ook zijn dat je bij de collega waar je het meeste contact mee 

hebt iets anders tegenkomt. Geen of minder duidelijke reactie bij het 

horen van een compliment. Meer gericht op resultaat. Verstoring als 

er iets tussen het behalen van een resultaat zit. Allemaal aanwijzingen 

dat het dan gaat over iemand die meer resultaatgericht is. 

 

Met de herkenning kun je ook van die ander leren. Het is immers zo 

dat het duidelijk hebben van een bepaalde behoefte ten koste kan gaan 

van de behoefte die hier haaks op staat. In dit geval, sfeer ten opzichte 

van resultaat. 

Mensen die duidelijk sfeergericht zijn kunnen soms ver gaan in het 

aardig gevonden willen worden. Dan wordt het een aandachtspunt. 

Herken je dit, probeer dan meer doelgericht te worden. Dit kun je door 

jezelf af en toe af te vragen: wat schiet ik hier mee op, of wat levert 

dit nu op, of wat heeft dit opgeleverd. Bijvoorbeeld bij een gesprek. 

Werk je als sfeergerichte een omgeving met mensen die in 

meerderheid resultaatgericht zijn, dan kan dat vervreemding 

oproepen. Scoren, kan de teneur zijn. Uitgelaten stemming bij 

successen. Echt contact tussen jou en je collega’s kan hierbij 

ontbreken. Misschien kan het besef van de verschillende posities 

hierbij helpen. 

 

De leidinggevende 

 

Welk behoefte heeft de leidinggevende. Net als jij, sfeergericht? Dan 

is er een goede kans dat er op dat punt een klik is tussen jullie. Hoe 

gaat het nu met jou, is een vraag die je kunt verwachten van de meer 

sfeergerichte leidinggevende.  

Concludeer je dat jouw leidinggevende meer resultaatgericht is, dan 

kun je nu begrijpen waarom die minder snel of niet vraagt hoe het met 

je is. De vraag hoe het met je werk is zal je dan ook eerder horen. 

Complimenten zullen eerder richting goede resultaten gaan. 

Waardering voor jou als persoon zal deze leidinggevende minder snel 

uiten. 
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De vergadering 

 

Het was een prettige vergadering, kan een uitspraak zijn van de meer 

sfeergerichte. Voor de resultaatgerichte kan dit het tegenovergestelde 

zijn. Zonde van mijn tijd. Wat schieten we hier nu mee op? Ik kan 

mijn tijd wel beter gebruiken. Zo maar wat uitspraken die je van een 

meer resultaatgerichte kan verwachten. 

De inbreng van de meer resultaatgerichte kan zijn door te vragen: ‘wat 

is het doel van deze bijeenkomst’, en aan het einde: ‘hebben we ons 

doel gehaald?’ 

 

Het team  

 

Je werkt in een team, met allemaal mensen die resultaat- of 

sfeergericht zijn of beide. Dan is de verhouding een aandachtspunt.  

Wat tijdens trainingen is opgevallen is het verschil wat tussen 

bepaalde beroepsrichtingen zichtbaar werd. In het onderwijs was de 

behoefte sfeergericht meer aanwezig, bij salesmensen de behoefte 

resultaatgericht.  

 

Praktijkvoorbeeld 

 

Het team van leerkrachten bestond in meerderheid uit meer 

sfeergerichte mensen. Slechts 10% was meer resultaatgericht. Veel 

energie werd gestoken in het goed houden van de sfeer, de 

samenwerking en de onderlinge relaties. Alles wat op een conflict ging 

lijken werd bedekt met een warme deken van persoonlijke aandacht. 

De meer resultaatgerichte leerkrachten verborgen hun kwaliteiten 

onder de onbewuste druk van de groep. Onbewust, want eenieder was 

gemotiveerd en bracht het beste in wat hij of zij kon bieden. Door het 

hoge aantal mensen dat meer sfeergericht was, was er dus een goede 

sfeer, was men vriendelijk tegen elkaar, hield men rekening met elkaar 

en de compliment kwamen over en weer. De doelen en afspraken 

waren van minder belang. Niet voor de meer resultaatgerichte 

leerkrachten.  
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Het inzicht krijgen in de behoeften en de verhoudingen in een team 

kan aanleiding geven om mensen met een behoefte die in de 

minderheid is te vragen om hun behoefte bewuste in te zetten als 

bewaking voor of de sfeer of de resultaten. 

De effecten van een behoefte die overheerst in een team is bij 

resultaatgericht het volgende. 

De behoefte aan resultaten en de gesprekken daarover kunnen de 

overhand hebben. Dit kan ook de sfeer beïnvloeden. De mensen die in 

de minderheid zijn, de meer sfeergerichten, zijn sfeergevoelig en 

willen ook aandacht voor elkaar. De kans bestaat dat die mensen 

weggaan door het dagelijkse gemis aan waar zij behoefte aan hebben. 

Is de leidinggevende ook duidelijk resultaatgericht, dan voelen zij zich 

dikwijls niet thuis in zo’n team. In de sfeer die dat team heerst 

herkennen zij zich niet. De leidinggevende die alleen maar aandacht 

voor de resultaten heeft versterkt dit. 

De persoonlijke aandacht wordt dan soms in de vorm van een coach 

gegeven. Daarmee wordt aandacht besteed aan het gevolg, maar niet 

aan de oorzaak.  

 

Klanten 

 

De klant kan, net als jij, behoefte hebben aan erkenning voor hem of 

haar als persoon. Dan is deze meer sfeergericht. Waardering 

uitspreken over de persoon heeft dan ook een motiverend effect. De 

sfeer in het gesprek is belangrijk.  

De klant kan ook een tegengestelde behoefte hebben en dat is het 

kunnen behalen van resultaten. Dan is de cliënt meer resultaatgericht. 

Een klein resultaat is beter dan geen resultaat voor deze cliënt.  

Het belangrijkste is dat je weet waarom een ander zo anders kan 

reageren dan jij en door de kennis die je nu krijgt kun je het ook beter 

begrijpen. Dat kan al een hoop ruis uit het contact en de communicatie 

halen.  

Het maakt dus niet uit of het een partner is, familie, een vriend of 

vriendin, de buurman, een kind, de leidinggevende, een collega of een 

klant. Het zijn allemaal mensen. Wanneer je iemand herkent als meer 

resultaatgericht en je wilt iets van die ander of je wilt contact, dan kun 

je even jouw manier van praten afstemmen op de ander.  
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In dit onderdeel afstemmen op meer resultaatgericht. Dat kun je bij 

herkenning doen door aandacht aan de mogelijke resultaten te geven. 

Een gesprek over resultaten maakt de meer resultaatgerichte beter 

bereikbaar. Is dat aantrekkelijk, of levert dat genoeg op, is zo’n vraag 

die je kunt stellen. De ander krijgt dan de mogelijkheid om iets te 

bereiken.  

Je zegt iets aardigs tegen iemand. Bijvoorbeeld: wat zie je er goed uit. 

Dan is in de reactie dikwijls de behoefte al zichtbaar.  

De een reageert met een brede glimlach, sfeergericht, en een ander 

vertrekt nauwelijks een spier, of je ziet een plichtmatige glimlach, 

resultaatgericht.   

Wanneer de reactie echt is en niet plichtmatig, dan kun je de mate 

waarin iemand sfeergericht is van het gezicht aflezen. Hoe breder de 

glimlach des te meer sfeergericht. 

De kern van sfeergericht, behoefte aan een goede de sfeer, en de kern 

van resultaatgericht, de behoefte om iets te bereiken, komen met 

elkaar in een gesprek. Daar zitten dan twee mensen, zich niet bewust 

van de twee verschillende behoeften en daarmee invalshoeken. 

Leuk gesprek, kan de conclusie achteraf zijn van de meer 

sfeergerichte. Zonde van mijn tijd, kan de conclusie zijn van de meer 

resultaatgerichte. 

Totdat mensen op de hoogte zijn van de eigen positie en weten dat er 

ook veel mensen zijn die een andere invalshoek hebben. Dan is het 

mogelijk om een leuk gesprek te hebben, maar wel met aandacht voor 

het doel.   

Kijk naar de behoefte van de ander. Resultaatgericht, schat je in? 

Schakel dan om naar: kom tot he point. Wat is het probleem? Wat wil 

je? Wat is jouw doel. Wanneer is het goed voor jou? Dus, doelgericht. 

Hoe je om kunt gaan met anderen met een 
tegengestelde behoefte  
 

Het belangrijkste is dat je weet waarom een ander zo anders kan 

reageren dan jij en door de kennis die je nu krijgt kun je het ook beter 

begrijpen. Dat kan al een hoop ruis uit het contact en de communicatie 

halen.  
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Het maakt dus niet uit of het een partner is, familie, een vriend of 

vriendin, de buurman, een kind, de leidinggevende, een collega of een 

ander. Het zijn allemaal mensen.  

Wanneer je iemand herkent als meer resultaatgericht en je wilt iets van 

die ander of je wilt contact, dan kun je even jouw manier van praten 

afstemmen op de ander.  

In dit onderdeel afstemmen op meer resultaatgericht. Dat kun je bij 

herkenning doen door aandacht aan de mogelijke resultaten te geven. 

Een gesprek over resultaten maakt de meer resultaatgerichte beter 

bereikbaar. Is dat aantrekkelijk, of levert dat genoeg op, is zo’n vraag 

die je kunt stellen. De ander krijgt dan de mogelijkheid om iets te 

bereiken.  

 

Je zegt iets aardigs tegen iemand. Bijvoorbeeld: wat zie je er goed uit. 

Dan is in de reactie dikwijls de behoefte al zichtbaar.  

De een reageert met een brede glimlach, sfeergericht, en een ander 

vertrekt nauwelijks een spier, of je ziet een plichtmatige glimlach, 

resultaatgericht.   

Wanneer de reactie echt is en niet plichtmatig, dan kun je de mate 

waarin iemand sfeergericht is van het gezicht aflezen. Hoe breder de 

glimlach des te meer sfeergericht. 

De kern van sfeergericht, behoefte aan een goede de sfeer, en de kern 

van resultaatgericht, de behoefte om iets te bereiken, komen met 

elkaar in een gesprek. Daar zitten dan twee mensen, zich niet bewust 

van de twee verschillende behoeften en daarmee invalshoeken. 

Leuk gesprek, kan de conclusie achteraf zijn van de meer 

sfeergerichte. Zonde van mijn tijd, kan de conclusie zijn van de meer 

resultaatgerichte. 

Totdat mensen op de hoogte zijn van de eigen positie en weten dat er 

ook veel mensen zijn die een andere invalshoek hebben. Dan is het 

mogelijk om een leuk gesprek te hebben, maar wel met aandacht voor 

het doel.   

Kijk naar de behoefte van de ander. Resultaatgericht, schat je in? 

Schakel dan om naar: kom tot he point. Wat is het probleem? Wat wil 

je?  

Wat is jouw doel. Wanneer is het goed voor jou? Dus, doelgericht. 
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De kwaliteit van sfeergericht 
  

• Sfeergericht is de kwaliteit.  

• Vanuit die behoefte kan de meer sfeergerichte bijdragen aan 

een goede sfeer. 

• Vraagt de mening van een ander om tot een overwogen 

besluit te komen. 

• Bewaakt op weg naar een doel ook de manier waarop. 

• Komt in reacties aardig over. 

• Sneller een glimlach als reactie op een ander. 

• Heeft oog voor gezelligheid. 

 

De valkuil voor sfeergericht 
  

• Sfeer boven resultaat is de valkuil voor mensen die meer 

sfeergericht zijn.  

• Een voor de meer sfeergerichte prettig gesprek wat verder 

niets oplevert, een gezellige vergadering zonder duidelijke 

doelen, zijn voorbeelden van sfeer boven resultaat.  

• Individueel kan de valkuil zijn dat iemand te aardig doet en 

dat kan uitmonden in please-gedrag.  

• Geen nee kunnen zeggen. 

• Naar complimenten vissen. 
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20.0 Resultaatgericht 
 

Omschrijving 

 

Resultaatgericht betekent dat iemand zichzelf motiveert aan de hand 

van de resultaten die deze behaalt. Motivatie en het behalen van 

resultaten zijn dus met elkaar verbonden. 

Op de vraag: Waar doe je het voor, komen als antwoord de resultaten 

naar voren. Het resultaat kan in vele vormen zijn. Een beloning, iets 

neerzetten, iets afmaken, iets bereiken. 

Iemand die meer resultaatgericht is krijgt de ‘kick’ bij het opmerken 

van een resultaat.  

 

Dat is wat stimuleert om verder te gaan 

 

Daar doet hij of zij het voor. Het kunnen behalen van resultaten is 

bepalend voor het welbevinden en de motivatie. De resultaatgerichte 

heeft niet zo veel behoefte aan overleg, als maar duidelijk is wat hem 

of haar te doen staat en welk doel behaald kan worden. Zo nu en dan 

complimenteren voor een behaald resultaat stelt de meer 

resultaatgerichte meer op prijs dan een compliment over hem of haar 

als persoon. Zelf spreekt de resultaatgerichte niet snel waardering naar 

anderen uit. 

Hij of zij is gevoelig voor alles wat hem of haar tegenhoudt om 

resultaat te behalen, zoals veel regels, ontbreken van middelen, 

onduidelijke afspraken en bureaucratie. De kwaliteit van dit kenmerk 

is een hoge mate van onafhankelijkheid. Het resultaat is de beloning. 

In een gesprek kan men vrij snel to the point komen. Het is belangrijk 

om over en weer terug te koppelen welke concrete stappen en acties 

genomen zijn en stil te staan bij de resultaten die deze opgeleverd 

hebben. Een gesprek moet wat opleveren. 

Hoe herken jij iemand die sfeergericht is? 
 

Een duidelijk reactie op een woord van waardering of een compliment 

tekent de sfeergerichte. Een blik van voldoening, een glimlach of een 
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bedankje zijn de uiterlijke kenmerken van iemand die sfeergericht is. 

Het gevoel wat jij krijgt bij het behalen van een resultaat en wat jou 

vervolgens motiveert om verder te gaan, krijgt de sfeergerichte bij een 

compliment of woord van waardering voor hem of haar als persoon. 

Blijft een compliment of waardering lange tijd uit dan werkt dit 

demotiverend op de sfeergerichte. 

In de communicatie kun je het horen, doordat sfeergerichte mensen 

regelmatig praten over dat wat ze hebben gedaan of waarmee zij bezig 

zijn. De reactie van de ander is voor hen belangrijker dan voor jou.  

Het zijn dan ook de sfeergerichte mensen die de gesprekken over hun 

werk voeren waarbij zij zelf eerder centraal staan dan de behaalde 

resultaten. Zij hebben die resultaten behaald en dat willen ze graag 

horen ook.  

 

Mensen die een functie hebben waarin gesprekken met collega’s een 

centrale rol spelen, kunnen na afloop van het gesprek op twee 

manieren reageren en dit maakt ook duidelijk wat zij meer zijn: 

resultaat- of sfeergericht. 

De meer resultaatgerichte gaat verder met zijn werk. Hij of zij weet 

voor zichzelf wel of het een goed of slecht gesprek was.  

De ander - de meer sfeergerichte - zal eerder met bijvoorbeeld een 

collega over het gesprek beginnen. De reactie van de ander, 

bijvoorbeeld dat heb je goed gedaan, heeft die motiverende werking. 

Herkenning privé vanuit resultaatgericht 
  

Partner, of degene die jij het beste kent. 

  

Herken jij jouw eigen behoefte ook bij jouw partner of degene die jij 

het beste kent?  Die wil, net als jij, ook wat bereiken? Met een spelletje 

wil hij of zij ook wel winnen? Herken je het resultaatgerichte? Of, 

maakt het de ander niets uit wie er wint? Staat gezelligheid hoog in 

het vaandel. Kortom merk je dat de ander op dit onderdeel anders 

reageert dan jij zou doen, dan is jouw partner op dit onderdeel jouw 

exponent en dus meer sfeergericht. Dan kun je begrijpen waarom hij 

of zij zo anders reageert dan jij zou doen. 
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Familie 

  

Denk eens aan jouw vader, moeder, opvoeder, broers, zusters, neven, 

nichten en schat in welke behoefte ieder op zich heeft. Heb je ouders 

of ouder die de nadruk legde op: als je maar gelukkig bent, dan herken 

je nu niet alleen sfeergericht, maar kun je er ook achter komen waarom 

die zo anders reageerden als jij zou doen. 

 De werksituatie 

 

Herkenning werk vanuit resultaatgericht.  

  

Collega’s 

  

Vanuit jouw behoefte kun je, individueel, naar collega's kijken. Doen 

ze aardig, want het zegt niets over het feit of ze het ook werkelijk zijn, 

dan is dat meer sfeergericht. Zie je bij iemand een brede glimlach bij 

aandacht of een compliment, weer sfeergericht. Zie je twee mensen 

veel glimlachend met elkaar praten, beide sfeergericht.  

Je collega kan dezelfde behoefte hebben en gemotiveerd worden door 

het behalen van resultaten. Doelen stellen die haalbaar zijn voor je 

collega kan dan een belangrijk onderdeel zijn van een traject.  

Waardering die op de behaalde resultaten wordt gegeven werkt 

stimulerend.  

Je collega kan ook een tegengestelde behoefte hebben dan jij en meer 

sfeergericht zijn. Deze collega heeft behoefte aan persoonlijke 

waardering en vindt de mening van een ander belangrijk. Ook de sfeer 

van het gesprek speelt bij je collega met deze behoefte een grote rol. 

Inspelen op die behoefte geeft de mogelijkheid de meer sfeergerichte 

collega te bereken en te motiveren. 

Hoe je om kunt gaan met mensen die meer 
sfeergericht zijn  
 

Door allereerst te beseffen dat veel mensen, anders dan jij, juist wel 

behoefte hebben aan waardering die naar hen uitgesproken wordt. 
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Omdat dit voor jou minder belangrijk is, zal dat bij jou niet vanzelf 

gaan.  

Wil jij je op dit onderdeel ontwikkelen, dan kan je dit doen door in de 

communicatie eventuele complimenten en waardering meer te richten 

op de persoon en minder op de behaalde resultaten.  

 

Met deze kennis heb je in ieder geval de keuze om, per situatie, deze 

vaardigheid in te zetten. Het belangrijkste is dat je weet waarom een 

ander zo anders kan reageren dan jij. Door de kennis die je nu krijgt 

kun je het ook begrijpen. Dat kan al een hoop ruis uit het contact en 

de communicatie halen. Het maakt dus niet uit of het een partner is, 

familie, een vriend of vriendin, de buurman, een kind, de 

leidinggevende, een collega of een collega.  

 

Het zijn allemaal mensen 

 

In dit onderdeel afstemmen op meer sfeergericht. Dat kun je bij 

herkenning doen door even aandacht aan de sfeer te geven. Een goede 

sfeer maakt de meer sfeergerichte beter bereikbaar. Hoe gaat het met 

jou? Is zo’n vraag die je kunt stellen. De ander krijgt dan even 

aandacht als persoon.  

De kwaliteit van resultaatgericht 
 

• Doelgericht. 

• Richt zich op wat iets oplevert. 

• Motiveert en stimuleert zichzelf aan de hand van de 

resultaten. 

• Minder afhankelijk voor waardering voor hem of haar als 

persoon. 

• Het gaat om het resultaat. 

• Zet zich in om te winnen. 

• Ambitieus om iets te bereiken. 
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De valkuil voor resultaatgericht 
 

• Verslaafd raken aan de kick van het scoren. 

• Resultaat boven de manier waarop stellen. 

• Te weinig aandacht voor de bijeffecten van de doelen. 

• Overwegend rendement denken en handelen. 

• De valkuil voor iemand die meer resultaatgericht is, kan de 

sfeer op weg naar het doel zijn.  

• Dit geldt met name als er mensen bij betrokken zijn die meer 

sfeergericht zijn.   

• Hun behoefte is niet alleen het resultaat, maar ook een 

prettige sfeer op weg naar dat resultaat. Wederzijdse 

aandacht voor elkaar is hier een onderdeel van. 

• Gefrustreerd raken door alles wat het resultaat halen in de 

weg staat. 
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21.0 Voorbeelden van sfeer- en resultaatgericht 
 

Twee etaleurs en ze doen beide hetzelfde, een etalage inrichten.  

De meer sfeergerichte kijkt naar het eindresultaat en is tevreden. Hij 

voelt dan nog niets. Dan komt er iemand langs en die zegt: Dat heb je 

goed gedaan. Dan pas komt het goede gevoel. Des te meer mensen 

zeggen dat hij dat goed gedaan heeft, des te groter wordt het goede 

gevoel, des te meer energie. 

 

De resultaatgerichte etaleur kijkt naar zijn etalage. Hij ziet het 

resultaat en hij zegt tegen zichzelf: dat heb ik goed gedaan, of dat ziet 

er goed uit. Die uitspraak of gedachte geeft bij hem dat goede gevoel 

en die energie. 

 

Wanneer de meer sfeergerichte een compliment over hem of haar als 

persoon krijgt dan geeft dit een goed gevoel. Dat is het gevoel wat de 

sfeergerichte nodig heeft om verder te gaan.  

 

De resultaatgerichte krijgt dat gevoel wanneer hij of zij het resultaat 

ziet. Bijvoorbeeld de verkoper die de deal sluit. Het is de korte kick, 

die bij veel van de mensen die resultaatgericht zijn al snel weer weg 

kan zijn. Zo gaan zij op zoek naar het volgende resultaat, de volgende 

kick.  

 

Twee hardlopers 

 

De een is meer sfeergericht, de ander meer resultaatgericht. Beiden 

behalen op verschillende momenten een overwinning.  

De sfeergerichte hardloper hoort tijdens het lopen het publiek juichen 

en voelt het door zijn hele lijf. Het gejuich geeft energie en motiveert 

om verder te gaan. 

De ander, de resultaatgerichte hardloper, ziet de eindstreep en denkt 

iets van: yes of: ik heb het gehaald en juist dat motiveert hem. Met 

andere woorden, deze persoon motiveert zichzelf. Het zien van het 

resultaat, de eindstreep, geeft de energie.  
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Polsstokhoogspringen 

 

Wie ook opvallen vanuit deze invalshoek, zijn de polsstokspringers. 

Bij een deel gaan voor de afsprong de armen omhoog om het publiek 

uit te nodigen te gaan klappen: duidelijk sfeergericht. Een ander deel 

vindt dat eerder storend en maant het publiek tot stilte, meer 

resultaatgericht.  

 

Twee zwemmers 

 

De ene is sfeergericht. 'Toen ik zwom, hoorde ik het publiek mijn 

naam roepen. Dat stimuleerde mij zo dat het bijna als vanzelf ging. 

Hoe dichter ik bij de finish kwam, hoe harder ik de aanmoedigingen 

van het publiek hoorde. Het publiek heeft me enorm geholpen. Of ik 

nog op de tijd heb gelet? Geen moment, ik hoorde alleen het 

publiek.'  

 

De andere is resultaatgericht. 'Ik wist dat ik een tijd moest zwemmen 

die onder die van mijn tegenstander moest zijn. Ik vertrok dus op een 

schema van twee minuut vijftig. Ik merkte dat ik goed op schema 

lag. Ik telde ook de slagen en merkte dat ik steeds harder ging. Het 

publiek? Daar heb ik bijna niets van gehoord.'  

 

Hetzelfde geldt voor hockey 

 

'We werden door het publiek naar de overwinning gedragen', zegt de 

ene speler. Dit is een uitspraak van een sfeergerichte persoon. 'We 

wisten dat we drie punten moesten halen, daar lag de focus', zegt de 

ander, de meer resultaatgerichte.  

 

Privésituatie 

 

Dit verschil is in allerlei situaties terug te zien. De vrouw (kan ook 

een man zijn) die naar de kapper gaat. De resultaatgerichte persoon 

kijkt bij de kapper in de spiegel, ziet het resultaat. 'Het ziet er goed 

uit' (resultaat) is haar vaststelling. Zij is blij met het resultaat. Dat 

motiveert haar. Resultaatgericht. De sfeergerichte persoon kan 
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precies hetzelfde doen. Maar het gevoel dat de resultaatgerichte 

persoon heeft, voelt zij niet of niet in die mate. Dat is er pas wanneer 

zij in aanraking komt met anderen die iets over haar nieuwe kapsel 

zeggen. 'Wat zit je haar leuk', zegt iemand tegen de sfeergerichte 

persoon en dan gebeurt er iets fascinerends.  

Hoe meer sfeergericht, des te breder de glimlach. Zij is blij met dat 

compliment, dat motiveert haar. Op een opmerking als: 'Wat zit je 

haar leuk' tegen een resultaatgerichte persoon kun je een antwoord 

verwachten als: 'Ja hè, ik heb nu een goede kapper gevonden, die 

weet precies hoe ik het wil.'  

 

De overwinning 

  

Gefeliciteerd met de overwinning.  

Ja, hoe kan het ook anders met zo’n publiek.  

Ze hebben ons naar de overwinning geholpen. Sfeergericht. 

  

Gefeliciteerd met de overwinning.  

Ja, we komen steeds dichter bij het behalen van de beker. Nog zes 

punten en we zijn er. Resultaatgericht. 

  

Je ziet en hoort het bij zwemsters die een overwinning hebben 

behaald. De meer resultaatgerichte spreekt over de tijd die zij wou 

halen, de meer sfeergerichte heeft het eerder over het publiek. Ik 

hoorde het publiek mijn naam schreeuwen en dat gaf zoveel energie. 

 

Maar ook op andere gebieden 

 

De artiest die het applaus in ontvangst neemt. De meer 

resultaatgerichte ziet het als de beloning voor de prestatie die zij of hij 

heeft neergezet. De meer sfeergerichte ontvangt het applaus als 

erkenning voor zichzelf. Zij of hij heeft die prestatie immers geleverd. 

Naar de kapper 

 

De man of vrouw die naar de kapper is geweest en daar van iemand 

een compliment over krijgt. De sfeergerichte ervaart dit als een 

persoonlijk compliment en reageert zoals de meeste mensen die meer 
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sfeergericht zijn, met een brede glimlach.  

De meer resultaatgerichte heeft dat moment van motivatie al bij de 

kapper gehad. Het zien van het resultaat, het goede kapsel, was het 

moment van motivatie. Het persoonlijke complement van een ander 

doet de meer resultaatgerichte niet zoveel. 

 

Het compliment 

 

Wim is meer sfeergericht, Erik meer resultaatgericht. 

  

Wim, of je even bij Erik wil komen. 

Erik: de cijfers van het afgelopen kwartaal zijn binnen en zien er goed 

uit. Dat wil ik je even zeggen. 

Wim: ja, ik heb er hard voor moeten werken. 

Erik: dat heeft dus zin gehad, het is resultaat is er dan ook naar. 

  

Had Erik nog iets bijzonders? 

Je kent hem toch, het gaat alleen maar om de cijfers, als mens tel je 

hier niet. 

  

Wat gebeurt hier?  

  

Erik heeft de behoefte om resultaten te halen. Daar doet hij het voor 

en met hem nog vele anderen.  

Wim heeft een andere behoefte, de behoefte aan erkenning voor hem 

als persoon. Hij heeft immers die resultaten behaald.  

Deze twee behoeften horen bij elkaar en staan tegelijkertijd tegenover 

elkaar. De waardering voor het resultaat die Erik uitspreekt sluit aan 

bij zijn eigen behoefte.  Hij zou blij zijn met zo’n compliment. Wim 

niet, die heeft een andere behoefte.  

 

Je bent op de hoogte van jouw eigen positie 

 

Je weet daarmee dat er ook veel collega’s zijn die een andere 

invalshoek hebben. Jouw behoeften kunnen haaks op die van je 

collega staan. Je bent meer sfeergericht. Je merkt dat de ander minder 

glimlachend reageert. Vanuit de sfeergerichte invalshoek lijkt deze 
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zelfs wat stugger. Resultaatgericht. Dan heb je de mogelijkheid om 

meer in te spelen op de behoefte van de ander. Vragen als: wat is jouw 

doel, of wat wil je bereiken, kunnen hieraan bijdragen. Het kost niets. 

Dat kan een van de mensen zijn die dicht bij je staan, maar ook iemand 

die je voor het eerst ontmoet. Met de herkenning weet je dat jouw 

behoefte niet de behoefte van de ander is. Even omschakelen betekent 

iets aardigs zeggen waar de ander ook wat aan heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

22.0. Stel vast wat je meer bent. Een moeter een 
willer of beide in gelijke mate? 
                             

De moeter geeft zichzelf veel opdrachten, heeft behoefte aan 

duidelijkheid. De willer is gevoelig voor opdrachten en moeten. 

 

Kenmerken van de moeter: 

1. Als het moet dan moet het;  

2. Zij horen de logica van een opdracht; 

3. Ze nemen zich iets voor en maken het doorgaans af; 

4. Er is meestal geen sprake van een autoriteitsconflict; 

5. Denkt veelal in oorzaak en gevolg; 

6. Ze geven zichzelf veel opdrachten; 

7. Onduidelijkheid is de gevoelige snaar bij iemand met deze 

behoefte. 

 

Stap 1. Ik herken mezelf in kenmerk: 1 2 3 4 5 6 7 (Stel vast wat 

voor jou van toepassing is).  Aantal moeter =  

 

Kenmerken van de willer: 

 

1. Er is snel sprake van een autoriteitsconflict; 

2. Zin hebben is sterk bepalend; 

3. Je kunt de woorden moet en moeten beter vermijden  

4. Wanneer een willer iets zelf wil, kun je het optimale 

verwachten; 

5. Commitment vragen heeft een zeer positief effect; 

6. Ze zijn gevoelig voor de toon waarop iets wordt gevraagd; 

7. De eigen mening en eigen keuze speelt altijd een rol. 

 

Stap 2. Ik herken mezelf in kenmerk: 1 2 3 4 5 6 7 (Stel vast wat 

voor jou van toepassing is).  Aantal willer =  

 

Stap 3. Ik herken mij meer in: moeter blz. 101 of willer blz. 109 - 

beide 

Je kunt ook een of meerdere mensen in je directe omgeving vragen 

waar zij jou meer in herkennen. 
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23.0 Moeter 
 

Kenmerkend aan een moeter, is dat deze zichzelf veel opdrachten 

geeft. Met enige verbazing kan de moeter dan ook constateren dat er 

mensen zijn die bij een opdracht die zij krijgen, gelijk op hun achterste 

benen gaan staan.  

Tegenover de moeter staat namelijk een groep willers. Zeg tegen een 

willer: je moet dat dadelijk eerst doen, dan gebeurt er wat met de 

willer.  

Weerstand komt op. Ik moet niks, is dan ook een uitspraak die de echte 

willer typeert en die deze kan geven als reactie op een opdracht. 

 

Het feit of iemand een moeter of een willer is zit verankerd in het 

denkpatroon en is zelfs al merkbaar bij kinderen. Het ene kind doet 

gewoon wat gezegd wordt en het andere kind wordt dwars en zal 

tegensputteren en het autoriteitsconflict is geboren. Zo is het ook met 

volwassenen. Het een is niet beter dan het ander, het is gewoon zo. 

 

De moeter kan de reactie van de willer op een opdracht soms 

overdreven vinden, omdat deze een opdracht normaal vindt, want het 

moet nu eenmaal toch gebeuren. Een opdracht geven aan een willer 

heeft dan ook meestal een negatief effect. Een verzoek echter werkt 

over het algemeen wel positief. 

Een moeter weerstand en irritatie oproepen bij de willers. Voor deze 

groep kan een moeter autoritair en bazig overkomen, terwijl dat 

helemaal niet zo hoeft te zijn. Kennis van deze verschillende 

behoeften kan in de eerste plaats begrip voor elkaar opleveren. De 

kennis haalt de emotie weg.  

 

O, dat is een moeter, denkt de willer als reactie op een uitspraak, daar 

zijn er zoveel van.  

 

O, dat is een willer, denkt de moeter. Daar zijn er zoveel van. Dat geeft 

de mogelijkheid miscommunicatie te vermijden door de ander op zijn 

eigen communicatiekenmerk tegemoet te treden. 
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Hoe herken jij een willer? 
 

De willer kan er nog weleens prat op gaan dat hij of zij niets moet, 

maar de willer is niet beter dan de moeter of andersom. Het is gewoon 

een verschil van communiceren. Een echte willer die zich voorneemt 

om bijvoorbeeld meer beweging te nemen, kan uiteindelijk afhaken 

doordat hij te lang blijft stil staan bij de vraag of hij dat echt wel wil. 

Tegensputteren is haast een natuurlijke reactie van de willer op iets 

wat gedaan moet worden. Het zal uiteindelijk dan wel gebeuren, maar 

niet van harte. Uiteraard zijn er ook bij de willers gradaties en de ene 

willer zal minder obstructief reageren dan de andere, waarbij het er 

ook nog vanaf zal hangen wie de opdracht geeft. Een ding is zeker, de 

willer heeft moeite met het autoritaire wat voor hen veelal besloten 

ligt in het woord moeten. 

 

Het tegensputteren bij opdrachten en uitlatingen als, ik moet niks, kun 

je dat niet gewoon vragen, of dat zie ik nog wel, zijn duidelijk 

hoorbare signalen. Wanneer jij dit hoort, dan weet je nu dat jij een 

willer tegenover je hebt. Wanneer een andere toon of woorden (meer 

een verzoek dan een opdracht) gebruikt zou worden, zal een willer 

veel coöperatiever zijn. Bij deze groep mensen zal je het woord 

moeten veel minder horen dan bij de groep mensen waar jij toe 

behoort. 

Je hoeft alleen maar te zeggen: je moet dit of dat, en als je dan naar de 

reactie kijkt, zie je de willer even verstarren. Er gebeurt iets met de 

willer wat bij jou niet zo snel zal gebeuren. Deze voelt gelijk 

weerstand en als je goed kijkt kan je dat zien in de mimiek: verstarring, 

weerstand en zelfs boosheid.  

Herkenning privé vanuit meer moeter 
  

Partner of iemand die jij het beste kent 

  

Jij bent meer moeter. Je hebt behoefte aan duidelijkheid. Als het moet, 

dan moet het, is een zin die bij jou past. Als jij vindt dat iets af moet, 

dan maak je het ook af. Herken je dit ook bij jouw partner dan hebben 
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jullie dezelfde behoefte. Of merk je dat jouw partner regelmatig 

reageert met: ik moet niets, of kan je dat niet gewoon vragen. Merk je 

weerstand wanneer je iets zegt wat moet gebeuren? Dan is jouw 

partner meer een willer. Dan is dat jouw exponent. Die heeft het idee 

dat je dan opdrachten geeft en geen eigen keuze meer geeft.  

 

Onbekendheid met deze twee tegengestelde behoeften, duidelijkheid 

tegen de eigen keuze, kan voor misverstanden zorgen. Nu jij jouw 

positie weet en je kunt de positie van de ander inschatten, kun je met 

deze kennis een eventuele angel op dit gebied weghalen.  

  

Vrienden - buren 

  

Herken je ze, vrienden, buren, die meer willer zijn? Je komt ze overal 

tegen. Ik moet niets, kun je horen als je iets zegt waar alleen maar het 

woord moet inzit. Nog een paar uitspraken, voor de herkenning, die je 

kunt horen bij mensen die meer willer zijn: dat maak ik zelf wel uit, 

dat bepaal ik zelf wel, kan je dat niet gewoon vragen, ik laat me niet 

commanderen, daar heb ik geen zin in. 

  

Familie 

  

Denk weer eens terug aan je ouder(s). Jij, meer moeter. Hoe was dat 

vroeger bij jou. Hadden zij dezelfde behoefte aan duidelijkheid als jij, 

moeter, of was het meer vrijheid blijheid, willer. Met daarachter de 

vraag of je daar ook echt blij van werd.  

Je kunt al die vrijheid ook zien als weinig stimulerend. Herken je de 

willers, dan weet je nu dat die mensen een andere, tegengestelde 

behoefte hadden als jij. Broers, zusters? Schat eens in wat die meer 

zijn. 

  

Kinderen 

  

Je probeert het beste aan je kinderen te geven. Duidelijkheid 

bijvoorbeeld. Misschien wil je ze leren dat als je iets wilt bereiken dat 

je er iets voor moet doen. Het kind kan ook meer moeter zijn en heeft 

daarmee dezelfde behoefte en logica. Het kind kan ook meer willer 
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zijn. Die komt in opstand. Het kind wat meer willer is ervaart die 

duidelijkheid heel anders. Die hoort wat die allemaal moet en daarmee 

wordt de eigen keuze, waar een willer behoefte aan heeft, ontnomen. 

 

Wil je dat kind meekrijgen, dan kun je kaders stellen en binnen die 

kaders commitment vragen. Bijvoorbeeld: kunnen we, in plaats dat ik 

elke dag zeg dat je jouw huiswerk moet maken, daar een afspraak over 

maken? Het is geen garantie dat het gebeurt, maar dat is je moet ook 

niet. 

De werksituatie 
 

Collega’s 

  

Je kunt ze dus overal tegenkomen. Thuis, in je privéleven en op je 

werk. Mensen met die andere behoefte. Als het moet, dan moet het 

toch? Dan merk je de weerstand van een aantal mensen om je heen, 

die heel anders reageren als jij zou doen. De willers. In de ogen van 

de meer moeter kunnen ze moeilijk doen. Ik moet niets. Zoals de meer 

willers met elkaar klikken, omdat zij die behoefte aan een eigen keuze 

herkennen bij een andere willer. Zo klikt het bij iemand die meer 

moeter is, meer met iemand die ook moeter is. Nu je weet dat dit 

voortkomt uit twee behoeften die haaks op elkaar staan, kun je het 

gedrag, de reacties en de wijze van communiceren van mensen met 

die andere behoefte beter plaatsen en daarmee beter begrijpen. 

 

Jouw behoefte kan haaks staan op die van een collega. Die is dan meer 

een willer. En net als in je privéleven en bij je collega’s kom je ze ook 

bij collega’s tegen. 

Kom je een duidelijke willer als collega tegen en je gebruikt iets te 

veel moet, dan bestaat de kans dat een collega om die reden afhaakt. 

Ga dus niet alleen uit van jouw eigen behoefte en kijk en luister naar 

de reacties van de collega. Merk je dat deze meer een willer is, schakel 

dan om. Benadruk de eigen keuze. Iemand als moeter die het beste wil 

geven en uitgaat van zijn of haar gedachte wat het beste is voor de 

collega, vervalt al snel in opdrachten. De kans bestaat en bij een echte 
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willer is deze groot dat er een ja kan komen, maar dat de collega het 

vervolgens niet doet.   

Je weet nu dat collega’s die meer willer zijn een andere manier van 

denken hebben en daardoor op dit vlak ander gedrag vertonen, anders 

reageren en communiceren. Het is vooral het laatste wat weerstand op 

kan roepen. Je weet nu dat zij meer de eigen keuze vooropstellen. 

 

Met deze kennis wordt het mogelijk om anders te gaan luisteren. Dan 

kan je eerder de vrije wil en de behoefte aan een eigen keuze horen. 

‘Pas als ikzelf vind dat iets moet, doe ik het’. Niet dat mensen met 

deze behoefte altijd dwarsliggen, maar hoe groter de behoefte van de 

moeter is, hoe groter de kans is op discussies met een echte willer.  

 

Er zijn altijd mensen die wel de baas willen spelen, maar in de praktijk 

kan dit net zo goed een willer zijn. Dikwijls willer voor zichzelf en 

moeter naar een ander. Het is dus niet de behoefte die bepalend is, het 

gaat erom hoe iemand hiermee omgaat.  

 

Bij niet herkenning van elkaars behoeften is de afstand een feit. Er 

bestaat de kans dat ze elkaar met wantrouwen bekijken. 

Miscommunicatie ten top. 

 

Bij herkenning van elkaars behoeften kan begrip ontstaan en daardoor 

kan het wantrouwen weggenomen worden. 

 

Er zit een mate van complexiteit in zowel het verhaal van de moeter 

als van de willer. Er zijn mensen die meer moeter voor zichzelf zijn 

en niet naar anderen. Er zijn ook moeters die zowel naar zichzelf als 

ook naar anderen moeter zijn. 

 

Zo zit het ook bij de willers. Er zijn willers die meer voor zichzelf 

willer zijn en naar anderen meer moeter. Er zijn willers die zowel voor 

zichzelf als naar anderen meer willer zijn.  

De bezorgde moeder of vader die voor zichzelf meer willer is, kan in 

een poging meer grip op de situatie te krijgen, naar een kind zich meer 

als moeter opstellen.  
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De leidinggevende 

 

De leidinggevende die meer willer is, kan zich onder druk van de 

omgeving meer als moeter opstellen. Of dat goed lukt is een tweede, 

want deze gaat voorbij aan de eigen behoefte en kan daarmee niet 

zichzelf zijn.  

 

Dit betekent dat er elke dag een bepaalde alertheid aanwezig moet zijn 

op dit gebied wat invloed heeft op de hoeveelheid energie die iemand 

dagelijks in het werk moet steken. Is de leidinggevende ook een 

moeter, dan zal op dat aspect minder snel miscommunicatie ontstaan. 

Is de leidinggevende echter een willer, dan kan deze voor de moeter 

soms vaag en onduidelijk overkomen. Moet het nu wel of moet het nu 

niet? 

 

De vergadering 

 

Bestaat de vergadering in meerderheid uit moeters dan is de behoefte 

aan duidelijkheid sterk aanwezig. Men bespreekt wat er moet 

gebeuren. Regels en normen kunnen nog weleens onderwerp van 

gesprek zijn. 

De in minderheid aanwezige willers zien zich in die setting 

geconfronteerd met allemaal mensen die een andere invalshoek 

hebben dan zij. Dat dit voor deze mensen niet altijd prettig is, ligt voor 

de hand.  

 

Maar het aantal willers kan ook de overhand hebben. Voor de moeter 

is dan niet altijd duidelijk wat de regels en normen zijn. Het is heel 

prettig wanneer iedereen in een vergadering de kennis heeft van deze 

tegengestelde behoeftes, zodat er rekening met elkaar gehouden kan 

worden.  

  

Het team 

 

Voor het team geldt in feite hetzelfde als voor de vergadering. Ook in 

een team kan een meerderheid van moeters bij de aanwezige willers 
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voor onrust zorgen. Dan is de kans aanwezig dat een willer buiten de 

boot valt omdat deze altijd zo moeilijk doet als er iets moet gebeuren.  

Ook hier geldt dat kennis van elkaars behoeften kan zorgen voor 

begrip en daardoor voor meer harmonie in een team. 

 

Klanten  

 

Jouw behoefte kan haaks staan op die van een klant. Die is dan meer 

een willer. En net als in je privéleven en bij je collega’s kom je ze ook 

bij klanten tegen. 

Kom je een duidelijke willer als klant tegen en je gebruikt iets te veel 

moet, dan bestaat de kans dat een klant om die reden afhaakt.  

 

Ga dus niet alleen uit van jouw eigen behoefte en kijk en luister naar 

de reacties van de klant. Merk je dat deze meer een willer is, schakel 

dan om. Benadruk de eigen keuze.  

Hoe je om kunt gaan met collega’s met een 
tegengestelde behoefte 
 

Wanneer je de ander herkent als een willer, dan weet je nu dat het 

woord moeten, het geven van een opdracht en de ander geen keuze 

geven, weerstand oproept. De ander geen keuze geven kan 

bijvoorbeeld door een vraag te stellen waarop maar één antwoord 

mogelijk. Wil jij verder komen of niet? De echte willer heeft dan de 

neiging om nee te zeggen, omdat de keuze met zo’n vraag wordt 

ontnomen. Voor het blok zetten, is ook iets waar de willer opstandig 

van wordt.  

Wil je de ander bereiken, dan heb je de mogelijkheid om even om te 

schakelen. Dit kan je doen door het woord moeten te vermijden, en de 

opdracht om te bouwen tot een verzoek. Ook kan je de willer de keuze 

geven: Dat verslag moet morgen af zijn, wat vind je ervan, denk je dat 

het je lukt? Haal het moeten uit de communicatie en je zult veel meer 

gedaan krijgen van de willer. Wat je wel moet doen is commitment 

vragen. Net als bij het kind, kaders stellen en commitment vragen. De 

keuze en daarmee de verantwoordelijkheid bij de collega leggen.  
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Bijvoorbeeld. Ik heb een manier waarop jij anders met jouw probleem 

om kan gaan.  

Daarvoor is het nodig dat jij twee keer per week …………… 

Ik wil je voorstellen dat je dat gaat doen. Kunnen we daar een afspraak 

over maken? (Dat is commitment vragen). 

Op het moment dat de collega als willer dat commitment geeft, dan is 

het meest haalbare gedaan wat aansluit op de behoefte van de collega. 

De eigen keuze. Is de collega meer moeter, dan werkt een opdracht 

beter met uitleg van de logica, 

 

Tip. Als moeter kun jij het jezelf nog wel eens moeilijk maken door 

de vele opdrachten die jij jezelf geeft. Herken je dit bij jezelf, dan is 

het misschien zinvol om alert te zijn op het woordje moeten dat je bij 

jezelf hoort om vervolgens daar dan even stil bij te staan met de vraag 

of je dat, wat jij moet van jezelf, eigenlijk ook wel wil. Door even stil 

te staan geef je jezelf - per situatie - in ieder geval een keuze.  

  

De kwaliteit van een moeter 

  

• Als het moet dan moet het, is een uitspraak van iemand die 

meer moeter is.  

• Het effect kan zijn dat wanneer een moeter ergens aan begint, 

het meestal ook wordt afgemaakt. 

• Dat zie je aan opleidingen, cursussen en ook in de 

werksituatie. 

• Het zijn ook de mensen die het licht uitdoen.  

 

De valkuil voor mensen die meer moeter zijn 

  

• Zichzelf te veel opdrachten geven en daarmee de eigen keuze 

ontnemen. 

• Verleren om nog te kiezen. De opdrachten bepalen. 

• Naar anderen, de willers, overkomen als dwingend. 

• Te normatief zijn en daardoor afstand met anderen krijgen. 

• Te veel werkdruk opbouwen. 

• Regelmatig botsen met iemand die meer willer is. 
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24.0 Willer 
 

Je hebt moeters en willers. Zeg tegen een willer: je moet dat straks 

doen en er gebeurt wat met de willer. Ik moet niets, is dan ook een 

uitspraak die je van een echte willer kunt verwachten. Veel willers 

hebben dan ook moeite met autoriteit, wat een opdracht meestal toch 

in zich heeft. 

 

Kenmerkend aan de willer is dat deze de eigen keuze ertussen zet. De 

willer kan er nog weleens prat op gaan dat hij of zij niets moet. Maar 

de willer is niet beter dan de moeter en andersom, want de echte willer 

die zich bijvoorbeeld voorneemt om wat meer te gaan bewegen, kan 

nog weleens afhaken door stil te staan bij de vraag of die dat echt wel 

wil. Geen zin, is dan ook een uitspraak van een willer. 

In die situatie zou het misschien zinvol zijn dat de willer af en toe 

tegen zichzelf zegt: en nu moet ik het gewoon doen. 

De moeter vindt de reactie en het gesputter van de willer soms 

overdreven, omdat deze van het standpunt uitgaat dat iets nu eenmaal 

toch moet gebeuren. De logica van de moeter doet hem dan ook eerder 

een opdracht geven dan een verzoek, terwijl juist daar de bron van de 

miscommunicatie ligt.  

De opdracht, die voor de willer een vorm van autoriteit in zich heeft, 

wordt door de moeter gezien als een logica.  

Wanneer de moeter een verzoek aan jou zou richten in plaats van een 

opdracht, zou jij daar veel minder moeite mee hebben. 

Een moeter als leidinggevende kan bij jou weerstand oproepen, terwijl 

een willer als leidinggevende juist bij de groep moeters voor 

verwarring kan zorgen doordat deze voor hen niet altijd even duidelijk 

overkomt. Kennis van deze verschillen kan opleveren dat er meer 

begrip ontstaat voor de andere partij en dus begrip voor elkaar. 

 

 

Hoe herken jij een moeter? 

 

De willer zal de echte moeter soms als autoritair en dwingend 

bestempelen. De moeter zal ook niets begrijpen van de irritatie of 

onwil op een door hem of haar gegeven opdracht. De reactie van de 
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willer kan verbazing oproepen, omdat het in de ogen van de moeter 

toch logisch is dat bepaalde zaken gewoon moeten gebeuren of gedaan 

moeten worden. De moeter werkt nu eenmaal met opdrachten en 

vooral naar zichzelf. Wat moet, dat moet. 

Een moeter herken je letterlijk aan het veelvuldig gebruik van het 

woord moeten. Moeters denken in oorzaak en gevolg, dat is hun 

logica. Wanneer je ergens werkt, moet je je best doen en je werk moet 

je goed doen, zijn duidelijke voorbeelden. Jouw reactie hierop kan 

zijn: ik doe mijn best omdat ik dat wil en niet omdat het moet.  

De moeters zijn minder gevoelig voor de toon waarop iets wordt 

gezegd. De moeter zal dan ook veel minder moeite hebben met 

opdrachten waarin het woord moeten voorkomt of in besloten ligt. 

De reactie van een moeter op een vraag als: wil jij dat even voor me 

doen, heeft niet altijd een positief effect. Omdat deze is gevoeliger 

voor de logica van een opdracht, kan verwarring ontstaan en die vraag 

niet altijd even duidelijk vinden. Moet het nu gebeuren, of niet, kan 

een reactie zijn.  

Herkenning privé vanuit meer willer 
  

Partner of iemand die jij het beste kent 

  

Jij bent meer willer. Jij moet niets en afhankelijk van de mate waarin 

je meer willer bent kan dit een grote rol spelen in jouw leven. Om je 

heen zijn allemaal mensen die jouw behoefte niet of minder hebben. 

Het is de tegenstelling tussen de behoefte aan een eigen keuze, de 

willer, en de behoefte aan duidelijkheid, de moeter. Herken je in jouw 

partner ook een willer, dan heb je geen last van die tegenstelling. Wat 

dan wel kan botsen is dat ieder een eigen keuze heeft die haaks staat 

op die van de ander. Herken je in jouw partner meer de moeter, dan 

kan dat op dit gebied botsen. Dan is dat jouw exponent. Je kan het idee 

hebben dat je van alles moet. Dat je steeds opdrachten krijgt en dat 

jouw eigen keuze wordt ontnomen. Je kan ook het idee hebben dat je 

ergens toe gedwongen wordt. Bijvoorbeeld op grond van logica. 

Veel moeters hebben niet de behoefte om opdrachten te geven. Het 

komt voort uit de behoefte aan duidelijkheid en het meer denken in 
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oorzaak en gevolg. Als je a zegt, moet je ook b zeggen, is daar een 

voorbeeld van. Jij bepaalt dat zelf wel, de eigen keuze. Nu je de 

verschillende behoeften weet, kun je er anders naar luisteren.  

  

Vrienden - buren 

  

Herken je ze, vrienden, buren, die meer moeter zijn? Je komt ze overal 

tegen. Het normatieve, regelmatig het woord moet of moeten. Dan 

weet je nu dat daar een behoefte achter zit die haaks staat op jouw 

behoefte. Dan klinkt het misschien toch anders. 

  

Familie 

  

Denk weer eens terug aan je ouder(s). Jij, meer willer. Hoe was dat 

vroeger bij jou. Kreeg je alle vrijheid, of moest je juist veel. Hoorde 

je: maak zelf maar een keuze, of kreeg je van alles opgelegd?  

 

Wanneer jouw opvoeders meer moeter waren, dan zijn ook de 

conflicten op dit gebied beter te plaatsen. Nu moet jij niets en dat was 

vroeger ook al het geval. Dan zijn er misschien nog broers of zusters. 

Herken je dezelfde behoefte als jij hebt, of juist het tegenovergestelde? 

Kijk eens rond in jouw familie. 

 

Kinderen 

  

Je probeert het beste aan je kinderen te geven. Een eigen keuze geven 

bijvoorbeeld. Je wilt geen autoriteit zijn voor de kinderen. Wanneer 

het kind ook meer willer is sluit dat aan op de behoefte. Is het kind 

meer een moeter, dan kan jouw invalshoek stuiten op niet duidelijk. 

De vraag: wil jij jouw kamer opruimen kan dat ontvangen worden als 

niet duidelijk en de reden zijn om het niet te doen. Moest het dan? Dat 

heb je niet gezegd. 
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De werksituatie 
 

Collega’s 

  

Je kunt ze dus overal tegenkomen. Thuis, in je privéleven en op je 

werk. Mensen met die andere behoefte. Laat me, is een uitspraak die 

bij de willer hoort. Maar ze, de moeters, laten je niet. Maar andersom 

heeft de moeter last van de reacties op iets wat voor de moeter logisch 

is.  

Dus, als jij je als meer willer ergert aan de ander omdat je het idee hebt 

dat jou een keuze wordt ontnomen, kan je die ergernis weghalen met 

het besef dat er waarschijnlijk wereldwijd net zoveel moeters zijn als 

willers. Je herkent ze aan het woord moet en een norm die ze voor 

jouw idee opdringen.  

 

Het belangrijkste is, dat je wat deze op dit gebied zegt kunt plaatsen. 

O, dat is een moeter, kun je dan denken. Daar zijn er zo veel van. 

Denk eens aan een collega die je beter kent en schat in wat deze meer 

is.  

Je weet nu dat collega’s die meer moeter zijn een andere manier van 

denken hebben en daardoor op dit vlak ander gedrag vertonen, anders 

reageren en communiceren. Het is vooral het laatste wat weerstand op 

kan roepen. Je weet nu dat zij meer in oorzaak en gevolg denken. 

Met die kennis wordt het mogelijk om anders te gaan luisteren. Dan 

kun je eerder de logica horen. Als het moet dan moet het. Niet dat 

mensen met deze behoefte geen grenzen hebben in wat zij doen. Hun 

weerstand zal eerder zitten in het niet logisch zijn van een opdracht. 

Ik heb geen zin meer, zal je minder snel van hen horen. 

 

Er zijn altijd mensen die wel de baas willen spelen, maar in de praktijk 

kan dit net zo goed een willer zijn. Dikwijls willer voor zichzelf en 

moeter naar een ander. Het is dus niet de behoefte die bepalend is, het 

gaat erom hoe iemand hiermee omgaat.  

Bij niet herkenning van elkaars behoeften is de afstand een feit. Er 

bestaat de kans dat ze elkaar met wantrouwen bekijken.  

Miscommunicatie ten top. 
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Bij herkenning van elkaars behoeften kan begrip ontstaan en 

daardoor het wantrouwen weggenomen worden. 

 

Er zit een mate van complexiteit in zowel het verhaal van de moeter 

als van de willer. Er zijn mensen die meer moeter voor zichzelf zijn 

en niet naar anderen. Er zijn ook moeters die zowel naar zichzelf als 

ook naar anderen moeter zijn. 

Zo zit het ook bij de willers. Er zijn willers die meer voor zichzelf 

willer zijn en naar anderen meer moeter. En er zijn willers die zowel 

voor zichzelf als naar anderen meer willer zijn.  

De bezorgde ouder die voor zichzelf meer willer is, kan in een poging 

meer grip op de situatie te krijgen, naar een kind zich meer als moeter 

opstellen.  

 

De leidinggevende 

 

Is de leidinggevende ook meer een willer, dan is de kans groot dat je 

dezelfde taal spreekt. Die vindt voor zichzelf de eigen keuze 

belangrijk en moet ook niets. Net als jij. Vanuit die invalshoek zal 

deze leidinggevende met jou omgaan. 

Is de leidinggevende echter meer een moeter, dan zal afhankelijk van 

de mate waarin deze behoefte aanwezig is, miscommunicatie, 

discussie en elkaar niet begrijpen aan de orde kunnen zijn. Wanneer 

je goed luistert hoor je logica en oorzaak en gevolg. Gebruik ook eens 

het woord moeten. Niet omdat het moet, maar uit vrije wil. Er gaat een 

andere wereld open. 

 

Vergadering 

 

Bestaat de vergadering in meerderheid uit moeters dan is de behoefte 

aan duidelijkheid sterk aanwezig. Men bespreekt wat er moet 

gebeuren. Regels en normen kunnen nog weleens onderwerp van 

gesprek zijn. De in minderheid aanwezige willers zien zich in die 

setting geconfronteerd met allemaal mensen die een andere invalshoek 

hebben dan zij. Dat dit voor deze mensen niet altijd prettig is, ligt voor 

de hand. Het is heel prettig wanneer iedereen in een vergadering 



 

113 

 

kennis heeft van deze tegengestelde behoeftes, zodat er rekening met 

elkaar gehouden kan worden.  

 

Team 

 

Voor het team geldt in feite hetzelfde als voor de vergadering. Ook in 

een team kan een meerderheid van moeters bij de aanwezige willers 

voor onrust zorgen. Dan is de kans aanwezig dat een willer buiten de 

boot valt omdat deze altijd zo moeilijk doet als er iets moet gebeuren.  

Ook hier geldt dat kennis van elkaars behoeften kan zorgen voor 

begrip en daardoor voor meer harmonie in een team. 

  

Klanten  

 

De eigen keuze bij de klant laten. Het klinkt positief, maar het kan 

voor een klant die meer moeter is ook onduidelijkheid geven. Vaag, 

noemen ze dat dan. De uitspraak ‘als u iets goeds wilt hebben, dan is 

dit iets voor u’ kan voor een klant die meer moeter is duidelijker zijn 

dan ‘u moet zelf kijken of dit iets voor u is’. 

 

Hoe kun je in de communicatie afstemmen op een moeter? 

 

Wanneer je de ander herkent als een moeter dan weet je nu, dat het 

woord moeten en het geven van een opdracht – weliswaar met het 

waarom - een positiever effect kan hebben dan alleen uitgaan van de 

eigen manier van denken en dat is meer in de vorm van verzoeken. 

Belangrijker hierbij is dat jouw weerstand kan verminderen of zelfs 

helemaal weg kan gaan, wanneer je de moeter herkent en begrijpt 

waarom deze zo communiceert. Doordat de eerdere weerstand weg is, 

opent zich voor jou de weg om op deze manier naar de moeter te gaan 

luisteren en ook wat meer te gaan reageren in oorzaak en gevolg. 

 

Jij bent meer een willer, de ander een moeter. 

 

Jouw partner, vriend, vriendin, collega, klant, enz. kan meer een 

moeter zijn en jij bent meer een willer. Wanneer je dat weet, van jezelf 

en van elkaar, dan kunnen uitingen en gedrag hiermee in een ander 
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daglicht komen te staan. Daar waar eerst weerstand was, ik moet niets 

en misschien ook ergernis, kan begrip komen. Want net zoals willers 

is er ook zo’n grote groep moeters. O, dat is een moeter, kan je denken, 

daar zijn er zo veel van. 

Met het besef, dat de moeter veelal denkt in oorzaak en gevolg, 

bijvoorbeeld een uitspraak als: als je iets wilt dan moet je er ook voor 

gaan, kan blijken dat het niet zozeer de bedoeling van de moeter is om 

de ander autoritair te risico nemende of tot iets te dwingen. 

Kan, want er zijn mensen die dat wel willen en heel autoritair zijn, 

maar die hebben weinig tot geen kans bij de echte willer. 

 

Tip: Kijk en voel wat er gebeurt als jij het woord moeten hoort. Vraag 

eens aan de ander waarom dat moet en de kans is groot dat je iets hoort 

van oorzaak en gevolg. Dit kan voorkomen dat je weerstand opbouwt, 

omdat dit misschien helemaal niet nodig is.  

 

De kwaliteit van een willer 

 

• Wanneer iemand die meer willer is echt wil, dus er zin in 

heeft, dan kun je veel inzet verwachten. 

• Een eigen mening. 

• Is gericht op of iets zin heeft. 

• Stelt regels aan de kaak. 

 

De valkuil voor mensen die meer willer zijn. 

  

• Alles laten bepalen door wel of geen zin hebben. 

• Iets niet afmaken of niet meer doen, op grond van geen zin 

hebben. 

• De ander, een moeter, verkeerd begrijpen. 

• Nergens meer zin in hebben. 

• De eigen keuze altijd op de voorgrond zetten. 

• Emoties door het idee van dwang of opdrachten. 

• Snel een autoriteitsconflict. 
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25.0 Voorbeelden van moeter en willer 
 

Je moet hier wel op tijd komen 

 

Jaap, de nieuwe medewerker was te laat. 

Je moet hier wel op tijd komen, zei een collega die meer moeter was 

en hij wees op zijn horloge. 

Ik moet niets, reageerde Jaap die meer willer was. 

Ik zeg dat alleen maar om je te behoeden. 

Dan kan je dat ook wel gewoon zeggen, reageerde Jaap. 

 

Het gevolg kan afstand geven van twee kanten. 

Oorzaak en gevolg, moeter, tegenover de behoefte aan een eigen 

keuze, willer. 

 

De email 

 

Zij, een willer, stuurde een email naar een collega, een moeter, van 

een andere afdeling met de vraag wat er nog moest gebeuren. 

Zij kreeg een email terug waarin stond dat er nog een aantal dingen 

gedaan moest worden. En dat moet jij doen, stond eronder. 

Kwaad liep ze naar de andere afdeling om te zeggen dat hij niet 

bepaalde wat zij moest doen.  

Maar dat is toch jouw werk? Reageerde hij. 

Ja, maar jij bepaalt niet wat ik moet doen. 

 

Zo kan het gaan tussen een willer en een moeter. 

 

Kom eens hier 

 

Kom eens hier. De moeter. 

Kom jij maar hier. De willer. 

Kom nou even kijken. Ik wil je wat laten zien. De moeter. 

Dat kan je ook gewoon vragen. De willer. 

Waarom doe jij altijd zo moeilijk? De moeter. 

Waarom vraag jij het nooit gewoon? De willer. 

En wie heeft er dan gelijk? 
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Ik, zegt de moeter, want ik vraag het toch gewoon? 

Ik, zeg de willer, want hij hoeft mij niets te bevelen. 

 

Als je een auto hebt.  

 

Als je een auto hebt, dan moet je hem wel onderhouden, is een 

uitspraak die je van iemand kunt verwachten die meer een moeter is. 

Dat komt voort uit het in oorzaak en gevolg denken. Als—dan. 

Iemand die meer willer is, en de eigen keuze belangrijk vindt, hoort 

het woord moet en ervaart dit als dwang. 

De keuze is weg en door de ander ontnomen met die uitspraak. 

Daarom reageert iemand die meer willer is zo. Ik moet niets. 
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26.0 Begrippenlijst 
 

Zes tegengestelde behoeften 

 

Mensgericht: Is tegengesteld aan productgericht. Dit betekent: De 

behoefte van een persoon richt zich meer op andere mensen en de 

relatie die men daar mee heeft.  

Productgericht: Is tegengesteld aan mensgericht. Dit betekent: De 

behoefte van een persoon richt zich meer op een onderwerp en minder 

rechtstreeks op de persoon.  Van mens tot mens. 

 

Teamspeler: Is tegengesteld aan solist. Dit betekent: Het woord 

samen staat centraal. De behoefte is om samen te werken en samen het 

resultaat behalen. Het onderdeel van een team uitmaken is van primair 

belang. Het wij-gevoel. 

Solist: Is tegengesteld aan teamspeler. Dit betekent: Zelfstandig en 

onafhankelijk kunnen werken staat centraal. Onafhankelijk zijn van 

anderen en ongestoord kunnen werken zijn de behoeften van een 

solist.   

 

Risiconemend: Is tegengesteld aan risicomijdend. Dit betekent: De 

behoefte aan nieuwe situaties, afwisseling en het naar buiten gericht 

zijn. Erop afstappen, dynamiek, nieuwsgierigheid, ontdekken en 

daarbij risico's lopen zijn de kenmerken van risiconemend. 

Risicomijdend: Is tegengesteld aan risiconemend. Dit betekent: De 

behoefte is meer naar binnen gericht. Zekerheid, het voorkomen van 

moeilijkheden van problemen en het inschatten van de risico's zijn de 

kenmerken van risicomijdend. 

  

Overzicht zoeken: Is tegengesteld aan verschillen zoeken. Dit 

betekent: de behoefte aan overzicht, de helikopterview. Het hele 

verhaal, het doel van de werkzaamheden, etc.  

Verschillen zoeken: Is tegengesteld aan overzicht zoeken. Dit 

betekent: de behoefte om alles te laten kloppen in een plan, voorstel 

en in de werkzaamheden. De behoefte aan het ontdekken van fouten, 

tekortkomingen, onjuistheden etc.  
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Resultaatgericht: Is tegengesteld aan sfeergericht. Dit betekent: de 

behoefte aan het halen van resultaten is sterker dan aan de sfeer. 

Resultaatgericht is zelfmotiverend, mits er concrete resultaten behaald 

kunnen worden. Motivatie en resultaten kunnen halen zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Sfeergericht: Is tegengesteld aan resultaatgericht. Dit betekent: de 

behoefte aan een goede sfeer en persoonlijke aandacht is sterker dan 

het resultaat. Motivatie, sfeer, persoonlijke aandacht en waardering 

zijn met elkaar verbonden.  

 

Moeter: is tegengesteld aan willer. Duidelijkheid heeft een 

motiverend effect. Onduidelijkheid echter heeft een demotiverend 

effect.  

Willer: is tegengesteld aan moeter. Een keuze kunnen hebben heeft 

een motiverend effect. Het onthouden of ontnemen van een eigen 

keuze heeft een sterk demotiverend effect.  
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De bronnen en inspiratie 
 

Abraham Harold Maslow (Brooklyn, 1 april 1908 – 8 juni 1970). De 

piramide van Maslow.  

 

De Zwitserse psychiater Carl Jung 1875 – 1961 ontwikkelde een test, 

de typologie van personen. Een test die nog steeds wordt gebruikt. Het 

geeft typologieën weer en daarmee ook een aantal overzicht en 

verschillen tussen mensen. 

 

Deze invalshoeken zijn terug te vinden in vele persoonlijkheid testen, 

zoals MBTI van Briggs en Myers, bij de meta-programma’s van Noam 

Chromsky, verder uitgewerkt door Rodger Bailey en Leslie Cameron. 

Typologie van personen is ook terug te vinden in verschillende testen 

waarvan een kleur een uitslag weergeeft. Een kleur staat dan voor een 

typologie. Bij de Belbintest wordt gebruik gemaakt van begrippen als 

zaaier en planter.  

 

De invalshoek van de behoeften heeft ook de invalshoek van overzicht 

en verschillen tussen mensen en hun omgeving. Deze invalshoek 

onderscheidt zich door de invalshoek van persoonlijke behoeften, het 

gedrag wat hieruit voortkomt, de manier van reageren en de wijze van 

communiceren. Het onderzoek wat hiervoor is gehouden begon in 

1994 en werd gecombineerd met coachingen en trainingen.  

 

Hierbij waren de behoeften een steeds belangrijker onderdeel en is 

ernaar gestreefd de herkenning van de overeenkomsten en verschillen 

zo eenvoudig mogelijk en daarmee zo toegankelijk mogelijk te maken. 

Aanduidingen als mensgericht en productgericht geven al aan waar de 

individuele behoefte naar uit gaat.  

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_(New_York)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1908
https://nl.wikipedia.org/wiki/8_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/1970
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