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Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. De
meeste leidinggevenden en professionals liggen wakker
van het vooruitzicht dat ze een lastig gesprek moeten of
willen voeren met iemand. Je wilt je punt maken. Je
bedenkt wat je er minimaal uit wilt halen en je oefent in
je hoofd hoe je gaat zorgen dat dat gebeurt. Wat het
ook voor je is. Het houdt je bezig en je ligt er wakker van.
Maar het goed kunnen voeren van lastige gesprekken is
het eerste wat je onder de knie moet hebben als je wilt
groeien in je rol. Daar kun je niet vroeg genoeg mee
beginnen. Daarom heb ik nu voor jou deze checklist.

“Een lastig gesprek heeft betrekking op een probleem
waar je wakker van ligt en waar je met iemand over in
gesprek moet als je het wilt oplossen. Het is belangrijk
voor je en er staat iets op het spel.”
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Ik heb jaren geworsteld met het voeren van dergelijke
gesprekken en ik ging ze liever niet aan. Ik was vooral
bang voor 2 dingen. Ten eerste dat ik het niet goed zou
doen en dat er ruzie zou kunnen komen. Ten tweede
omdat ik liever niet vertelde wat mij bezighield en het
niet persoonlijk durfde te maken. Het moest zakelijk en
professioneel bij de bank waar ik werkte. Ik kreeg op mijn
kop omdat ik in mijn eerste leidinggevende baan 1,5 uur
tijd stopte om iedereen persoonlijk te leren kennen. Dat
was niet de bedoeling, dat was niet professioneel. Tot
op de dag van vandaag heb ik dat nooit begrepen.
Eerst werd ik daar onzeker van en ging ik het uit de weg.
Nu ben ik daar eerder boos om en ben ik op missie om
juist aandacht te vragen voor menselijkheid naast
professionaliteit.
Deel je twijfel en je zorgen. Laat zien waar je mee zit. Dat
is niet zwak, dat is kracht. Een kracht waarmee je
mensen aan je bindt en een grote inspirator kunt zijn.
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“De grootste fout die
managers maken is te
professioneel willen zijn
en een deel van zichzelf
thuislaten.”
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Maar je bent nu waarschijnlijk niet zo’n inspirator als je
zou kunnen zijn. Je deelt te weinig wat er echt in je
omgaat. Het past niet in de cultuur van je organisatie. Je
bent bang dat je afgewezen wordt en je houdt je in. Je zit
op de tribune en staat niet vol in de arena. Je speelt het
spel een beetje, maar niet echt. Je komt niet echt
tevoorschijn. Je blijft je jezelf en anderen ontwijken. Met
als gevolg dat je lang niet zo effectief bent als je kunt zijn
en je het gevaar loopt dat je je werk steeds minder leuk
gaat vinden.
Het is jouw taak als leidinggevende in te spelen op
situaties die nou eenmaal ontstaan en ze zo te krijgen
als jij het hebben wilt. Zonder dwang, zonder macht,
maar wel zoals het voor jou gaat werken. Als je de regie
uit handen geeft en niet meer zelf aan het roer staat, ga
je niet de rust, vreugde en successen boeken die je voor
ogen hebt.
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Regie voer je ook over lastige gesprekken. Als je dat
beheerst kun je zo’n beetje alles aan. Stel je voor dat je
elke bedreiging die het geluk, plezier en succes van jezelf
en je team in de weg staat zelfverzekerd kunt
aanpakken. Hoe jn zou dat zijn?
Ik ga je helpen. Met deze checklist. Maar het is eigenlijk
meer dan een checklist, het geeft je hele concrete
stappen met voorbeelden. Zodat je met liefdevolle
kracht altijd de juiste acties neemt en je elke avond lekker
slaapt.
Ik heb deze checklist ontdekt doordat iemand me wees
op het patroon dat aanwezig was in de adviezen die ik
mijn klanten gaf. Ik besprak de ontdekking met nog een
paar mensen en die herkenden het. Blijkbaar zei ik iets
dat voor mij inmiddels heel normaal was, maar voor
anderen totaal nieuw.
Dus besloot ik mijn hele stappenplan op te schrijven,
zodat jij er nu meteen van kunt pro teren.

fi

fi
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Lees eerst alle stappen door en vul hem dan in voor een
situatie waar je nu in zit. Daarvoor heb ik een speciale
invulpagina voor je gemaakt. Daarna heb ik nog een
korte overzicht-checklist voor die je kunt fotograferen of
bovenin je bureaula kunt leggen. Dan heb je de stappen
altijd bij de hand.
Stap 1: voorbereiding: bepaal de intentie waar je het
gesprek mee ingaat.
Stap 2: voorbereiding: doe de ‘just like me’ oefening.
Stap 3: start van het gesprek: het begint allemaal bij jou
Stap 4: het gesprek zelf: loslaten
Stap 5: einde van het gesprek: afronden met afspraken.
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Stap 1: bepaal de intentie waar je het gesprek mee
ingaat.
Een veelgemaakte fout is dat mensen de inhoud
centraal stellen. Dat is niet slim. Werken, en zeker als het
lastig wordt betreft vooral de relatie niet de prestatie.
Dus dan moet het daar ook over gaan.
Dit is wat je doet. In de avond voorafgaand aan het
gesprek herstel je de relatie met jezelf en met de ander.
De intentie die je uitspreekt is deze:
“Ik wil een resultaat uit het gesprek dat goed is voor
beiden, zonder dat we concessies doen aan dat wat
voor ieder van ons belangrijk is.”
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We doen vaak te veel water bij de wijn. Dat is niet erg als
je genoegen neemt met een slechte kwaliteit drank. Dat
is wel erg als je voor kwaliteit gaat en betekenisvolle
relaties. Je hoeft namelijk geen water bij de wij te doen. Je
hoeft helemaal geen compromis te sluiten. Een
compromis is vaak mis. Ik help je om vanuit de positie
waar je allebei je volle potentie kunt inzetten tot
oplossingen komt die meer zijn dan de som der delen,
die een integratie bevatten van beide kanten, die
misschien wel een hele nieuwe oplossing tot stand
brengt juist omdat je beide kanten volledig betrekt in de
oplossing.
Dus, voordat je gaat slapen ‘mediteer’ je op deze ene
zin. Natuurlijk mag je ook een eigen zin bedenken, maar
deze bovenstaande is altijd goed.
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Stap 2: doe de ‘just like me’ oefening.
De voorbereiding gaat ook over je mindset ‘tweaken’ en
de relatie met de ander als het ware opnieuw
herinneren. We zijn allemaal mens en willen allemaal
gehoord, gezien en aangeraakt worden. Je bereid je
voor op het zien van jezelf en de ander. Vooral als je de
persoon waar je mee in gesprek gaat in je allergie zit, of
waar je langzamerhand respect voor bent verloren is
het lastig om die persoon nog respectvol te behandelen.
Deze oefening is een van de krachtigste die ik ken als het
op (werk)relaties aankomt. Hij komt misschien een
beetje zweverig over. Eerlijk gezegd vond ik dat ook in
het begin. Totdat ik het ging uitproberen.
Doe dit je de avond voor het gesprek en herhaal het vlak
voor het gesprek. Zorg dat je minimaal 15 minuten tijd
hebt om je mind om te zetten van het ene gesprek naar
dit gesprek. Neem dat heel serieus! De tijd die je neemt
en de aandacht die je het geeft is bepalend voor de
kwaliteit.
De oefening gaat als volgt:
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Denk aan je een collega en zie hem voor je staan.
Begin met je ervan bewust te worden dat je morgen met
deze persoon in gesprek gaat, en een ander mens is, net
als jij. Herhaal dan in stilte de onderstaande zinnen,
terwijl je aan je gesprekspartner denkt.
Deze persoon heeft een lichaam en een geest, net als ik.
Deze persoon heeft gevoelens, emoties en gedachten, net als ik.
Deze persoon is ooit verdrietig, teleurgesteld, of gekwetst geweest, net
als ik.
Deze persoon voelde zich net als ik onwaardig of ontoereikend.
Deze persoon maakt zich zorgen en is soms bang, net als ik.
Deze persoon verlangt, net als ik, naar vriendschap.
Deze persoon leert over het leven, net als ik.
Deze persoon wil zorgzaam en aardig zijn voor anderen, net als ik.
Deze persoon wil tevreden zijn met wat het leven hem heeft gegeven,
net als ik.
Deze persoon wil net als ik veilig en gezond zijn.
Deze persoon wil gelukkig zijn, net als ik.
Deze persoon wil geliefd worden, net als ik.
Ik wens dat deze persoon vredig en gelukkig is.
Ik wens dat er van deze persoon wordt gehouden, omdat deze
persoon een medemens is, net als ik.
Bron: Ram Dass Mirabai Bush in Walking Each Other Home
12

Deze oefening vergroot zowel de compassie voor de
ander als voor jezelf omdat je steeds in de zinnen de
ander en jezelf aanhaalt. Het is een wens voor de ander
en een herinnering voor jezelf.
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Stap 3: start van het gesprek: het begint allemaal bij jou.
Stel dat je stap 1 en 2 hebt gedaan en je begint verkeerd,
dan moet je daarna je best doen om het gesprek
alsnog te redden. Dus ook deze stap is heel belangrijk. Je
weet dat als je eenmaal gestart bent het gesprek zijn
wending neemt. Maar met de start zet je de context. En
context is king.
Laat ik eerst een aantal voorbeelden geven van zinnen
waar je beter niet mee kunt beginnen.
- Verschuilen achter smoesjes: ‘ik vind het ook niet leuk,
maar het moet van xxx’.
- De ander ‘begrijpen’: Ik begrijp dat je het moeilijk hebt
nu, maar…
Ten eerste begrijp je het waarschijnlijk helemaal niet en
die ‘maar’ is de boodschap waar je het echt over wilt
hebben. Jouw gesprekspartner voelt dat je helemaal niet
met hem in gesprek wilt, maar een punt wil maken. Een
dergelijk begin is niet oprecht en authentiek, maar een
truc.
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- Direct de ander ‘aanvallen’: “Waar ik het met je over wil
hebben is jouw prestatie van de afgelopen tijd”. Als je
met een aanval begint, gaat je gesprekspartner of ook
de aanval in ,maar waarschijnlijker is het dat hij zich
gaat verdedigen. Daar wil je niet in terecht komen. Het is
geen tenniswedstrijd. Je wilt een open en eerlijk gesprek
waar beide partijen kunnen uiten wat voor hen
belangrijk is.
Als jij dat wilt, lees dan vooral verder.
Hoe start je wel het gesprek? Wat zeg je precies, zodat
de ander en jijzelf zich meteen op je gemak voelen en er
een veld van mogelijkheden ontstaat.
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Ik geef je 3 succesfactoren voor een goede start van het
gesprek zelf. Het belangrijkste is dat je het altijd bij jezelf
houdt.
1.

2.

Begin met een waarneming. Dat gaat over wat je
daadwerkelijk hebt gezien of gehoord. Dat wat de
camera heeft gezien, als die aanstond. Het kan
bijvoorbeeld een lichaamshouding zijn, iets wat
iemand letterlijk heeft gezegd, of iets wat je diegene
hebt zien doen.
Zeg wat voor gevoel dat bij jou oproept. Een gevoel
is iets anders dan ‘het gevoel hebben dat…’. Dat is
een mening. Bijvoorbeeld “ik heb het gevoel dat jij
het hier niet leuk vindt, is geen gevoel. Je kunt het
woord ‘gevoel’ vervangen door ‘ik denk dat’.
Bovendien val je de ander aan.
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3.

Beschrijf de tegenstellingen. Dit is de essentie dat het
grote verschil gaat maken. Lastige situaties zijn
lastig, omdat ze vaak bestaan uit tegenpolen die
elkaar in evenwicht willen houden, waardoor je
moeilijk kunt kiezen. Je wilt het één en het ander. Je
wilt je punt maken én je wilt de relatie goed houden.
Je worstelt met iets dat een tegenstrijdigheid in zich
heeft. Je wilt dat iemand ophoudt jou niet serieus te
nemen én je wilt niet overkomen als zeurpiet. Je wilt
iemand duidelijk maken dat zijn werk beter moet én
je wilt hem niet kwetsen. Ga op zoek naar de
worsteling die voor jou achter deze situatie ligt.
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Dit zijn voorbeelden van goede zinnen die je kunt
gebruiken om lastige gesprekken op te starten:
“Ik zie dat je digitale agenda niet gevuld is. Ik maak me zorgen om je
bereikbaarheid voor mij en anderen, waardoor we met elkaar kansen laten
liggen. Aan de ene kant wil ik je graag je eigen gang laten gaan. Aan de andere
kant vind ik van mezelf dat ik in controle moet blijven. Ik vind dat dat hoort als
leidinggevende. Tja, dat zegt wel iets over mezelf. Ik kan daar echt mee worstelen
en daar wil ik het met je over hebben.”
“Gisteren tijdens de vergadering was Lucy heel trots op haar werk. Ik hoorde jou
tegen haar zeggen “dat ze wel wat harder mag werken” en toen ging je lachen.
Ik merkte dat mijn maag een beetje ineen schrompelde van jouw opmerking en
ik dacht: waarom zegt ie dat nou? Ik merkte dat ik boos op je werd en je het liefst
wilde ik een hele vervelende opmerking naar je maken. Het frustreert me omdat
ik heen en weer geslingerd wordt tussen aan de ene kant vind ik dat grapjes
moeten kunnen en aan de andere kant wil ik zorgen voor het team als geheel. Ik
weet nu even niet hoe ik hiermee om moet gaan, daar wil ik het met je over
hebben.”
Als je baas zich bemoeit met jouw aanpak. “Gisteren zei ik tegen Jos
(medewerker)dat hij maar beter even rustig aan kon doen en thuis een dagje
aansterken. Jij (directeur) zei tegen me dat je dat onzin vond en wilde dat ik hem
weer naar kantoor zou halen. Ik vind het vervelend als je je bemoeit met mijn stijl
van leidinggeven. Ik voel me minderwaardig en niet goed genoeg als je dit zegt.
Terwijl ik weet dat ik heel goed ben in mijn werk. Ik ben uit het veld geslagen
omdat ik jou graag tevreden wil stellen en tegelijkertijd ook mijn eigen manier
van werken wil handhaven. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat allebei
voor elkaar krijgen?”
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Je zult zien dat het gesprek helemaal niet gaat over het
al dan niet vullen van de digitale agenda, bijvoorbeeld.
Maar over iets wezenlijks. Over hoe je in het leven staat,
wie je bent en wat voor effect dat heeft op jezelf en op
de ander. Over jullie dilemma’s en worstelingen. Het
delen van je worsteling is een cruciale succesfactor in
het gesprek. Ga daar actief naar op zoek. Benoem hem
en je zult zien dat de ander daar altijd op resoneert. Het
is misschien een hele andere manier dan je gewend
bent. Maar als je altijd blijft doen wat je deed…
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Stap 4: Nu is het belangrijk dat je loslaat.
Laat de uitkomst los, laat je ego los. Daarvoor in de
plaats mag je de verbinding vastpakken. De verbinding
met de ander. Stem je af op de ander. Wees oprecht
geïnteresseerd in de ander. Jouw medewerker snapt heel
goed dat jij een opgave hebt en resultaten moet halen
en dat dat voor jou op het spel staat. Maar het
paradoxale is: hoe meer er voor jou op het spel staat
hoe meer je je moet afstemmen op de ander. Drammen
heeft geen zin. Oprecht verbinden wel.
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Zo had Bart een gesprek met zijn medewerker die
problemen thuis had. Bart zag dat zijn werk eronder leed en
wilde dat bespreekbaar maken. Nadat ik hem deze stappen
had uitgelegd was het gesprek met die medewerker al
zoveel anders dan anders. De uitkomst van het gesprek was
een en-en uitkomst. Beide partijen hadden winst en de
relatie is verbeterd, omdat ze elkaar beter hebben leren
kennen. De medewerker was verbaasd dat het bedrijf zo
meegaand wilde zijn en Bart was aangenaam verrast dat
de medewerker graag mee wilde werken om de kwaliteit
van zijn werk hoog te houden.
Elanor had na een gesprek met mij deze
stappen toegepast en de medewerkers waar ze
zelfs een beetje bang voor was, kon ze heel rustig
en zelfverzekerd meenemen in het gesprek. Ze
was oprecht en eerlijk en stelde zich kwetsbaar
op. Daardoor deed hij dat ook.
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Mijn klant Helena had al een paar dagen pijn in haar buik
van een gesprek dat ze moest voeren met een medewerker
die constructief dwars lag. Maar doordat haar perspectief
op de medewerker veranderde (door stap 1 en 2), keek ze
anders naar die persoon en kon ze een gesprek voeren dat
tot die tijd niet mogelijk was.
Natuurlijk ben je allebei verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de relatie. Maar jij bent in staat om de
context te veranderen. Door de woorden die je
uitspreekt vanuit je intentie. Je krijgt wat je uitzendt.
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Stap 5. Afronding van het gesprek: maak een afspraak.
Probeer niet naar een conclusie te springen en neem de
tijd die het vraagt. Stel je hebt 1 uur, wat heel gebruikelijk
is. Je merkt vanzelf of het gesprek na dat uur klaar is en
kan worden afgerond met een vervolgstap. Dat kan zijn
het gesprek een andere keer voortzetten, omdat de tijd
te kort was. Of het kan zijn dan je allebei weet wat je te
doen staat. Zorg dat je uitspreekt naar elkaar wat je
gaat doen. Rond het gesprek altijd af. Eindig nooit met
de klok. Dat wil zeggen, dat het tijd is en je gewoon
stopt, afscheid neemt en overgaat tot de orde van de
dag.
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Je kunt vragen: ‘hoe zullen we dit afronden’. Je kunt zelf
een voorstel doen. Als je een commitment uitspreekt,
zorg dan dat het je eigen commitment is, Leg de ander
geen woorden in de mond. Dus niet “zullen we afspreken
dat jij…”. Je kunt wel aangeven wat je zelf prettig zou
vinden waar de ander zich aan committeert. Het is het
krachtigste als de ander zelf zijn commitment uitspreekt.
Tot zover heb ik je het hele proces uitgelegd en nu kun je
ermee aan de slag.
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Vul deze template in voordat je een lastig gesprek
ingaat. Doe het de avond voorafgaand aan het
gesprek.
Stap 1:
Mijn intentie voor dit gesprek is:
[vul zelf in]

Stap 2:
Lees de Just Like Me meditatie door.
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Stap 3:
Zo start je het gesprek:
“Ik zie, hoor, lees [waarneming]. Daarbij voel ik me
[gevoel]. Ik worstel daarmee tussen X en X [uitersten].
Daar wil ik het eens met je over hebben.”

Stap 4:
Wat ik mag loslaten in het gesprek is:
[bijvoorbeeld dat het te langzaam gaat, of dat je de
uitkomst toch al weet, of dat je het eigenlijk zonde van je
tijd vindt, of dat je het gesprek wilt domineren, of dat je
wilt dat jouw gesprekspartner in ieder geval dit of dat
zegt.]

27

Stap 5:
Zorg dat je loslaat wat de uitkomst gaat zijn en sluit af
met een afspraak. Spreek deze intentie uit voor het slot
van het gesprek:
“Ik laat nu los wat de uitkomst van het gesprek zal zijn. Ik
vertrouw op het proces. Elke uitkomst is goed.”
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“De mate van je succes
hangt af van de
bereidheid om moeilijke
gesprekken te voeren”
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Mag ik eerlijk met je zijn?
Goede gesprekken voeren en complexe situaties
meester zijn leer je niet van een checklist of een e-book.
Daar is meer voor nodig.
Er is nodig jezelf volledig te accepteren met al je
uitersten. Er is nodig om van binnenuit stevig te staan,
waardoor dergelijke gesprekken voeren een tweede
natuur worden.
Want als je verder wilt komen, zul je ALLE complexe
situaties meester moeten zijn, niet alleen gesprekken.
Dat is precies waar ik je mee kan helpen in het 3
maanden programma “Liefdevol Leidinggeven”.
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In dit programma help ik je te groeien in jouw
leiderschap, want hoe verder je komt hoe meer
complexiteit je moet aankunnen.
Ik nodig je van harte uit om hierover met me in gesprek
te gaan.
Je kunt hier het programma vinden en je opgeven voor
het gesprek. www.jacquelinehospers.nl/werk-met-mij/

“Ik heb door het volgen van het programma mijn gevoel
weer terug en vind ik lastige situaties niet meer lastig ”
Ankie van den Esschert
“Jacqueline heeft me uitgedaagd veel meer mijn
grootsheid te zien en durven pakken”.
Jessica Huizing
“Ik zie nu de dualiteit van alles. Daardoor maak ik betere
keuzes en oreert mijn team.”
Rozemarijn Kats

fl

31

Over Jacqueline Hospers

Jacqueline is de oprichter van de School voor Liefdevol
Leidinggeven. In 2020 kwam haar boek uit ’Liefdevol
Leidinggeven, omgaan met complexe situaties’, dat is
genomineerd voor het Beste Managementboek van
2021.
Ze heeft de afgelopen jaren honderden leiders getraind
en inmiddels heeft ze haar eigen methode ontwikkeld:
Het Liefdevolle Mindset Model.
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Jacqueline helpt haar klanten met het 3 maanden
programma Liefdevol Leidinggeven, waarin ze leiders
intensief begeleidt om moeiteloos complexe situaties
aan te kunnen. Zodat ze meer rust, vreugde en succes
ervaren.
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“De allergrootste winst is
dat ik het programma
van Jacqueline mezelf
kado heb gedaan”
Hedy Smit-Wigchers
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