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To o l k i t
Onderwijs en gezondheidszorg is het toonaangevende vakblad voor opleiders in de gezondheidszorg. Het is voor u als professional van belang op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op didactisch gebied in de gezondheidszorg. Regelmatig
zal de redactie in de rubriek Toolkit dan ook handreikingen aanbieden, waarin nieuwe inzichten in leervormen, werkmethoden of
vaardigheden onder de aandacht worden gebracht.

Effectief samenwerken: denken in driehoeken (I)
Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Deze benadering maakt
dat we kunnen werken vanuit een heldere rolverdeling, vanuit de eigen kracht – en dat in samenwerkingsrelaties waarin iedereen
verantwoordelijkheid neemt. Het helpt om te sturen op wat je wilt bereiken en je te profileren op datgene wat je belangrijk vindt.
Deel twee van dit artikel verschijnt in juni in Onderwijs & gezondheidszorg nummer 4.

Marloes de Jong *

Werken in driehoeken is ontstaan vanuit verschillende bestaande theorieën zoals de triades (Choy, 2006) en
critical incidents (Zemke & Kralinger, 1991), maar heeft
zich vooral ontwikkeld in de praktijk met als grondlegger
Christiaan de Vries. Door samen met managers, medewerkers uit de lijn en stafdiensten uit allerlei sectoren te werken, heeft het model zich ontwikkeld en uitgewezen als
een praktische tool en een behulpzaam model voor de inrichting van een klus, een project of zelfs een organisatie.
De denkwijze komt voort uit praktijkervaringen, zoals:
• Als je alles alleen doet, dan ben je niet altijd effectief,
want dan gebeurt er (te) weinig, raak je zelf overwerkt
en benut je andermans expertise onvoldoende. Je mogelijkheden worden beperkt door je eigen tijd, middelen en kwaliteiten. Maar je wilt iets bereiken.
• Als je daarvoor anderen vraagt, hoeft dat nog niet te
betekenen dat het ook góed wordt gedaan. Met andere woorden: dat het resultaat dat jij wilt bereiken, ook
daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Het is lastig te vertrouwen op de aanpak van de ander. En bovendien,
vindt die ander het wel net zo belangrijk als jij…?
• De hiërarchische omgeving in organisaties maakt het
lastig om iets wat jij van groot belang vindt, uit handen te geven. Als je een opdracht doorgeeft, loop je
het risico van ‘doorfluisteren’. Weet degene die het
uiteindelijk gaat doen nog wel waar het in eerste instantie over ging? Geven mensen elkaar de juiste informatie door? En kun je eigenlijk wel ‘namens iemand’ een opdracht doorgeven?
Als we expliciet zijn over wat we belangrijk vinden en
wat we daarmee willen bereiken, kunnen we de krachten
bundelen en bouwen aan het vertrouwen dat het lukt.
Dan wordt het effectief, want dan werkt iedereen vanuit

zijn kracht om het gedeelde resultaat te bereiken.
Kort gezegd biedt het werken met / denken in driehoeken de volgende opbrengsten:
• Ordening: het geeft inzicht in de bestaande situatie,
wie staat nu eigenlijk op welke plek en hoe verhoud
je je tot elkaar? Wat heb je met elkaar te maken? Het
helpt om de logica van een bepaalde samenwerking te
snappen: de opbouw van een projectgroep, een netwerk, een afdeling of een gehele organisatie.
• Focus: weten wie waar staat, helpt je om na te denken over wie waaróm daar staat, wat voor elke rol belangrijk is, welke verantwoordelijkheden en acties het met zich meebrengt. Denken in driehoeken
helpt dus om je aandacht te focussen op wat er werkelijk moet gebeuren en door wie.
• Analyse: : als je weet wie waar staat en wat die persoon van daaruit wilt, kun je ook concluderen waarom iets wel of niet lukt en wat er moet veranderen
om tot het gewenste resultaat te komen. Als je van
een bepaalde situatie een driehoek wilt tekenen, en je
ontdekt dat er twee actoren zijn en geen initiator, dan
weet je waar de crux zit.
• Verbinding: door naar elkaar te kijken vanuit onderlinge verhoudingen, maak je bijna automatisch verbinding met elkaar. Wie staat waar, wat wil je van
daaruit en hoe heeft dat te maken met wat de ander wil? Met andere woorden: denken in driehoeken
zorgt dat je de (verschillende) rollen en belangen aan
elkaar kunt verbinden, zodat ze in elkaars voordeel
gaan werken.
• Actie: en tot slot zet het denken in driehoeken aan tot
actie. Immers, als je alle bovenstaande punten hebt
doorgenomen weet je wie waar staat, wat nodig is,
wat je wilt en hoe je dat met elkaar kunt bereiken. Het
enige wat dan nog nodig is, is… het gaan dóen!
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Werken in driehoeken is sturen op relaties
In feite betekent werken in driehoeken:
• dat degene die iets wil (initator);
• een ander bereid vindt te werken aan wat hij belangrijk vindt (actor);
• en dat die persoon dat vervolgens weer met iemand
anders samen oppakt (ondersteuner).

Initiator =
richten

Actor =
verrichten

Ondersteuner =
inrichten

De initiator (I) is degene die wat wil. Hij kent de urgentie, de reden waarom iets belangrijk is. Hij denkt na over
wat er moet gebeuren om dat te realiseren. Hij stelt zichzelf de vraag: wie gaat de verantwoordelijkheid op zich
nemen? Wie moet er wat doen? Wanneer hij iemand
op het oog heeft als de potentiële actor (A), maakt hij
daarmee contact. Hij gaat een relatie aan met de actor, die hij vraagt het resultaat te realiseren. De actor gaat
dat pas doen, als hij datgene wat de initiator wil, óók belangrijk vindt. Pas dan ontstaat een relatie waarin verantwoordelijkheid gedeeld wordt. Het eerste gesprek gaat
dus daarover: ‘Dit is wat ik wil als initiator. Wat is daarin voor jou als actor belangrijk?’ In dat gesprek kan het
initiatief dus verschuiven of veranderen door de inbreng
van de actor. Zo ontstaat een verantwoordelijke relatie,
waarin beide partijen zich committeren aan het belang
en het resultaat.
Echter, als het daarbij zou stoppen, zou de actor niet sterk
genoeg staan: ook hij staat er dan in feite alleen voor. De
volgende vraag aan de actor is dus: ‘Wie kan jou helpen om
deze klus te klaren?’.  

I
Verantwoordelijke relatie

A

O
Productieve relatie

De initiator stuurt er op dat de actor op zijn beurt de relatie aangaat met een ondersteuner, om ervoor te zorgen dat
zij samen het gewenste resultaat gaan realiseren. Bovendien
wordt er, als je samenwerkt, door meer partijen geleerd. De
ondersteuner helpt bij het creëren van condities, of het sti-

Uit de praktijk: Coachen of mee-managen?
Een verpleegafdeling van een ziekenhuis is volop in de
weer met vakvernieuwing en technologische vooruitgang. Het afdelingshoofd is erg druk met de beleidskwesties die dat oproept en besluit een aantal verpleegkundigen als senior te benoemen, zodat hij beter feeling kan
houden met wat er tijdens het dagelijks werk gebeurt en
wat vaker kan sparren over belangrijke keuzes. Bovendien
hoopt hij dat de verpleegkundigen gemakkelijker hun
vragen, zorgen en klachten kwijt kunnen.
Via een interne sollicitatieprocedure selecteert hij een
groep van zes senior verpleegkundigen. De eerste maanden verloopt de samenwerking prettig: de senior verpleegkundigen zoeken nog wel een beetje naar hun plek
in het team nu zij naast verpleegkundige ook aanspreekpunt voor de werkvloer zijn, maar het afdelingshoofd is
tevreden. Hij krijgt meer informatie over het reilen en
zeilen in het team, hij krijgt minder vragen op zich afgevuurd en hij heeft veel baat bij de overlegmomenten.
Dus stimuleert hij de senioren door te gaan zoals ze nu
op weg zijn.
Na enkele maanden blijft het zoeken van de senior-verpleegkundigen steken. Ze komen niet verder en verschillen van mening over hun rol, hun positie en hun taken.
Dat roept onrust op in het team: mensen beginnen te klagen over de seniors, omdat zij eigenlijk niet goed weten
waarvoor zij zijn. Als we de rolverdeling nader onder de
loep nemen, zien we dat er vanaf het allereerste moment
onduidelijkheid is geweest over de plek die zij als senior
hebben. De ene helft meent dat zij een coachende rol
hebben: zij zijn de ondersteuner in de relatie tussen afdelingshoofd en verpleegkundigen. Door als vraagbaak en
aanspreekpunt te fungeren, helpen zij het afdelingshoofd
en de verpleegkundigen om beter te communiceren over
wat zij willen en nodig hebben. Zij kunnen belemmerende patronen aan de kaak stellen en advies geven over wat
een goede volgende stap kan zijn. Daarmee dragen ze bij
aan een resultaatgerichte manier van werken.

muleren van reflectie, bijvoorbeeld feedback op het juiste
moment. De samenwerkingsrelatie die de actor met de ondersteuner aangaat, vormt de productieve relatie. Dat is immers de lijn waarin een resultaat tot stand zal worden gebracht.
Wat je als initiator dus feitelijk doet, is zorgen dat mensen
samen verantwoordelijkheid nemen: de actor en de ondersteuner gaan samen aan de slag ten behoeve van de vraag
van de initiator. Je gaat denken in driehoeken, en dat betekent dat je deze drie rollen bewust inzet en creëert bij elke
nieuwe klus die er te klaren valt. De volgende drie vragen
zijn hierin cruciaal:
• Wie gaat sturen op wat er nodig is? (wie voelt verantwoordelijkheid en neemt initiatief)
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• Wie gaat de verantwoordelijkheid aan om de activiteit te
ondernemen en te realiseren? (wie gaat er wat doen)
• Wie gaat helpen het resultaat te realiseren? (wie kan hem
of haar ondersteunen)
Bovenstaande is geschreven vanuit het perspectief van de
initiator: met ‘jij’ doelen we op degene die iets wil. Echter,
de driehoek hoeft hier niet te starten. Vaak genoeg stellen
we de driehoek op vanuit de rol van ondersteuner of actor. Dat betekent: je begint daar waar de driehoek zich ontvouwt. Wil jij een driehoek openen? Dan start je bij het vaststellen van je eigen rol: ben je degene die iets doet, degene
die het initiatief heeft genomen of degene die ondersteunt?  Aan  de  hand van die positie kan de driehoek zich
vervolgens ontwikkelen. Ben jij iemand die de handen graag
uit de mouwen steekt en verantwoordelijk is voor de uitvoering van het een of ander, dan start de driehoek daar. De
vraag is dan niet zozeer wie je gaat benaderen om de klus te
klaren (zoals bij de initiator het geval is), maar wie je nodig
hebt om het resultaat te bereiken (ondersteuner) én voor wie
dit nu echt belangrijk is (initiator).

Het werken in driehoeken
helpt om te sturen
op wat je wilt bereiken
Vaardigheden die helpen
Driehoeken maken betekent dat je stuurt op relaties.
Daarvoor zijn twee vaardigheden van belang, namelijk:
• anticiperen en ontwerpen - de 2x2-vragen
• verleiden en sturen - gesprekstechnieken

2x2-vragen
De 2x2-vragen helpen je om te bepalen wat je belangrijk vindt en hoe je dat kunt realiseren. Bij het denken in
driehoeken is de vraag ‘wie’ steeds van belang: daarmee
gaat de actor of initiator binnen het netwerk op zoek
naar andere personen die hem kunnen helpen datgene
te realiseren wat hij belangrijk vindt. Met onderstaande
vragen kun je je focus en actie bepalen:
Focus
1. Belang: wat maakt wat je wilt belangrijk?
2. Resultaat: wat zie je dan als resultaat?
Actie
3. Ondersteuning en kwaliteiten: Wie kan je daarbij helpen? Wat heb je nodig om het echt goed te kunnen
doen? En wat moet je kúnnen om te slagen in wat je wilt?
4. Actie: wat ga je als eerste doen? Wat als tweede? Wat
spreek je (met jezelf) af?

Vraag 1 is van belang om te focussen. Het gaat om de redenen waaróm je iets wilt en het dwingt je om een keuze
te maken. Het maakt je beeld scherp en helpt je om voor
ogen te hebben waarom je iets wilt of doet. Wat zijn je
intenties, je belangen, je beweegredenen?
Bij Vraag 2 gaat het om het resultaat dat je wilt bereiken. En wat je werkelijk te doen staat. Het resultaat is
niet wat je moet, het is wat je wilt bereiken. En wat je
dan ziet gebeuren als datgene wat je wilt echt lukt. Hier
loont het om die eindsituatie te ontwerpen, bijvoorbeeld aan de hand van één of meer kritische voorbeeldsituaties. Daarmee kun je vaststellen waar het echt op
aankomt.
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Uit de praktijk: Meer contact, minder verzorgers
Een bestuurslid van een Nederlandse zorginstelling ziet het helemaal voor zich: Zorg Op Afstand. Een manier van zorg bieden
waarin meer tegemoet kan worden gekomen aan de behoefte aan contact, zonder dat er meer verzorgenden hoeven te worden
aangenomen. Via een softwareprogramma loggen zorgvragers in om een vraag te stellen, te chatten of informatie op te zoeken.
Via een centrale worden zij bediend.
Het bestuurslid is een sterk pleitbezorger van dit idee: een duidelijke initiatiefnemer, die alleen in staat is om dit te bereiken met
behulp van alle andere partijen in zijn organisatie, en dan met name de verzorgenden (zij zijn degenen die Zorg Op Afstand straks
echt in de praktijk moeten brengen) en de afdeling TechZorg (die voor de technologische ondersteuning en opleiding kan zorgen). Maar zijn initiatief heeft directe impact op het dagelijks werk van de verzorgenden. Sommigen zullen het ervaren als een
welkome ontwikkeling, anderen als een bedreiging of een verarming van hun werk.
De vraag is: hoe zet hij deze partijen zo in stelling dat zij enthousiast worden over het idee, actief aan de slag gaan en elkaar weten te vinden?

Vraag 3 stel je wanneer je wilt weten wie en wat je nodig
hebt. Beschouw het als een project dat je, samen met anderen, gaat ondernemen. Voor jezelf stel je dan de vraag:
wie heb ik nodig, als ik echt goed wil zijn? Wat heb ik
nodig aan bekwaamheden en ondersteuning? En wie

kan mij daarbij helpen? En als je die voor jezelf hebt beantwoord, geholpen bijvoorbeeld door een collega, dan
is het van belang om samen te kijken hoe je die personen kunt betrekken.
Bij Vraag 4 gaat het erom ook echt iets te doén met wat
je hebt bedacht en besproken. Wat ga je nu doen, wat
is je eerste stap? Met deze laatste stap haal je een zekere
vrijblijvendheid weg, en werk je toe naar concrete afspraken en actiepunten.

Gesprekstechnieken
Een tweede vaardigheid is het inzetten van verschillende gesprekstechnieken. Denk aan zaken als transparant communiceren, complimenteren en feedback geven. Als het gaat
om het werken in driehoeken, onderscheiden we drie gespreksfasen, waarin verschillende technieken van belang
zijn:
1. Relatie aangaan: maak contact. Deel wat je belangrijk
vindt en graag wilt dat er gaat gebeuren.
2. Verantwoordelijkheid delen: vraag of de ander mee wil
doen.
3. Driehoeken maken: vraag dan met wie, wat en hoe.

In deel II van deze toolkit vindt u o.a. voor elke gespreksfase
een aantal tips om effectief te zijn. Deel II verschijnt in de
volgende Onderwijs en gezondheidszorg (nummer 4).
* Marloes de Jong is sinds 2005 als adviseur en onderzoeker verbonden aan Kessels & Smit, The Learning Company.
Thema’s die haar vooral interesseren, zijn de mate van effectiviteit, verantwoordelijkheid en eigenaarschap die medewerkers voelen ten opzichte van hun werk en de wijze
waarop zij hun werk kunnen verbeteren en vernieuwen. Het
werken in driehoeken is een perspectief dat daar uitstekend
bij helpt.
Begin 2014 heeft Marloes hierover een boek gepubliceerd:
http://www.kessels-smit.com/effectiefsamenwerken
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