
 

Hieronder vind je tekst van de leidinggevende en in 
blauw de tekst van de medewerker. 

Verklaring waarom deze uitlating niet zo handig is. 

Oh ja, dan zou ik het ook nog even willen 

hebben over je klantgerichtheid.  

Het komt over alsof het helemaal niet 

belangrijk is en alsof dit geen agendapunt was 

en niet betrekking heeft op een eerder gemaakte 

afspraak. Het is vooralsnog een vaag punt. 

Dat is een heel belangrijk punt want we zijn 

een dienstverlenende organisatie en als we 

niet klantgericht zijn kunnen we de tent wel 

sluiten. 

De leidinggevende geef de gevolgen aan als dit 

onvoldoende zou zijn. Hij anticipeert op een 

oranjes reactie van de medewerker en dat komt 

betuttelend, bijna dreigend over. 

Medewerker: Daar ben ik het helemaal mee 

eens. 

 

Mooi, maar hoe vind jij dat dat gegaan is? Leidinggevende geeft op het verkeerde moment 

zendtijd. 

Ik vind dat heel goed gaan, vooral de laatste 

tijd. 

 

Oh ja? Vertel eens. De leidinggevende weet al wat hij vindt, de 

medewerker (is rood) zal de afstand tussen de 

visies op deze uitnodiging alleen maar groter 

maken. Een toelichting door de leidinggevende 

is nu beter. 

Medewerker legt uit waarom hij zo tevreden 

is over zichzelf. 

 

Nou, wij zijn daar niet zo tevreden over, en 

we moeten dit toch beoordelen met een 

onvoldoende. 

“wij”en “moeten dit toch” duidt op verschuilen 

en geeft aan dat de leidinggevende dit liever 

niet doet. Dit stimuleert onderhandelen over het 

oordeel. 

Maar waarom vertel je nu pas dat je 

ontevreden bent? 

 

Nou, ik heb je er al een paar keer op 

aangesproken 

De medewerker is rood. Dit is geen concreet 

voorbeeld, maar een verdediging en kans 

aanvallend overkomen. 

Dat kan ik me echt niet herinneren  

Het komt regelmatig voor dat jij een vraag 

van een klant verkeerd interpreteert en 

daardoor met het verkeerde aanbod komt.  

De medewerker is rood. Dit is geen concreet 

voorbeeld. 

 



Dat komt omdat jij niet toetst of je de vraag 

goed begrepen hebt. 

…en nu gaat de leidinggevende al analyseren, 

terwijl de medewerker nog in rood zit. De 

medewerker vindt zichzelf goed, dus zal niet 

luisteren naar deze analyse. 

Moet je een kijken hoe Peter dat doet?  

Ja, maar we hebben het niet over Peter. We 

hebben het nu over jou. 

99% van de leidinggevenden reageert zo. Dit is 

oranje, en dit helpt niet om de medewerker naar 

groen te krijgen. Betr zou zijn: Je herkent het 

punt wel, maar je vraagt je af of het wel zo 

belangrijk is, zeker omdat je vindt dat Peter dat 

niet doet. 

Dat kan wel zijn, maar ga je hem er ook op 

aanspreken dan? 

 

Zeker Dat is stom. Alles wat de leidinggevende 

nu zegt is  verkeerd . Ook de opmerking: 

"Zoals ik  zei, ik praat niet met jou over 

Peter"  verhardt het gesprek.  

 

Ik zie hem straks tijdens de lunch, ik zal ‘m 

zeggen dat hij zijn borst kan natmaken. 

 

Maar, hoe komt het volgens jou? De medewerker zit nog in oranje, de 

leidinggevende vraagt naar oplossingen en slaat 

dus de analyse over. Hij loopt 2 fasen vooruit. 

Het woordje “we”haalt de verantwoordelijkheid 

weg bij de medewerker en dat is niet handig 

met iemand in oranje, 

Mijn vorige leidinggevende vond dit 

helemaal niet belangrijk. 

Medewerker bagatelliseert het belang: is  

dus ORANJE. 

Nou dat betwijfel ik………... Wat kunnen 

we er aan doen om dit te verbeteren? 

Leidinggevende gaat de strijd aan en  

maakt er een status kwestie van. Daarna  

vraagt hij naar oplossingen: de analyse  

is nog niet eens gemaakt en medewerker  

zit nog in ORANJE.  

 

Weet ik veel...  Het komt doordat de 

anderen mij veel te laat van informatie 

voorzien. 

Welkom in GROEN. De medewerker  

denkt in oorzaken.  

 

Nou moet je de schuld niet bij anderen 

leggen. Het gaat erom, wat had jij kunnen 

doen? 

Ook al vind je de oorzaak ongewenst,  

het is plezierig dat de medewerker in  

beweging is. Verbreed de analyse en  

veeg niet zijn oorzaak meteen van tafel,  

het remt zijn betrokkenheid in het  

gesprek.  

Misschien kan ik een standaardbrief 

versturen aan klante? 

 



Nee, dat lijkt me een slecht en 

klantonvriendelijk idee…Het lijkt me goed 

als jij een cursus gaat doen. 

Je vraagt naar oplossingen en de  

medewerker geeft er één. Mogelijk niet  

de juiste, maar door dit af te wijzen, zal  

de medewerker minder bereid worden  

om mee te denken. Beter is deze  

oplossing te "waarderen" en de  

oplossingsfase te verbreden naar  

meerdere oplossingen en dan te  

trechteren naar 1 oplossing  

OK, ik hoop dat het dan ook gaat over het 

omgaan met klachten, dat vind ik altijd 

lastig. 

 

Waarom heb je me dat niet eerder gezegd? Dit klinkt als een verwijt en levert een 

verdediging op. Dit leidt af van het gespreks-

onderwerp en verlegt het naar de leiding-

gevende. Hij zou blij moeten zijn dat de 

medewerker analyseert. Als het punt afgerond 

is kan de leidinggevende nog eens onderzoeken 

hoe het komt dat het kennelijk niet eerder 

besproken is. 

Jij bent altijd zo druk en vaak weg.  

 

 

Dat is niet zo, mijn deur staat altijd open. 

Zal ik die cursus uitzoeken bij HR? 

Leidinggevenden gaat de strijd aan en  

neemt een aap op de schouder voor de  

leidinggevende. Waar is de verantwoorde-

lijkheid van de medewerker.  

 


