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Menselijk gedrag is vaak voor-

spelbaar. De psycholoog Ti-

mothy Leary constateerde 

dat al aan het eind van de jaren vijftig. 

Deze kennis kun je gebruiken in de sa-

menwerking met andere or-leden en 

met de bestuurder.

De roos
Samen met andere psychologen heeft 

Timothy Leary een “interactiecirkel” 

ontwikkeld: de Roos van Leary. Dat is 

een handig hulpmiddel als de com-

municatie moeizaam verloopt of als 

bepaalde gedragspatronen zijn inge-

sleten in de ondernemingsraad. De 

Roos helpt je bij het analyseren van ie-

mands gedrag. Bij het sturen van ge-

drag kun je invloed uitoefenen door 

wat je zegt, maar ook hoe je het zegt 

en hoe je non-verbaal reageert. Hier-

door kan je de ander beter begrijpen. 

Ook kan je inspelen op het gedrag van 

een ander. Dit kan bijdragen aan een 

verbetering van de communicatie in 

het or-team. 

Boven en tegen 
Timothy Leary kwam tot de conclusie 

dat het onderlinge gedrag van mensen 

in hoofdlijnen is te vangen in twee on-

afhankelijke dimensies. Schematisch 

zijn ze weergegeven als een verticale 

en een horizontale as.

De verticale as in het schema geeft de 

mate van dominantie aan. Dominant 

gedrag is boven. Onder staat het ge-

drag dat nauwelijks of niet dominant 

is. Iemand die zogenaamd bovenge-

drag vertoont, stelt zich hiërarchisch 

hoger op dan degene met wie hij com-

municeert. Veel bestuurders doen dat 

bijvoorbeeld. Iemand die ondergedrag 

vertoont, stelt zich daarentegen hiërar-

chisch lager op dan degene met wie hij 

communiceert en laat de leiding in de 

interactie duidelijk over aan de ander. 

Dat zijn bijvoorbeeld de or-leden die 

tijdens een overlegvergadering altijd 

met de bestuurder meegaan. De mate 

van dominantie roept vaak een tegen-

gestelde reactie op. Bijvoorbeeld: als ie-

mand heel volgend is, neemt de ander 

een leidende rol op zich. En andersom. 

Dat noemen we ook wel complemen-

tair gedrag. Als beiden bovengedrag 

vertonen dan ontstaat er vaak strijd. 

Dat kan in een ondernemingsraad snel 

voorkomen, omdat er geen officiële hi-

erarchie is.

Samen en tegen
De horizontale as geeft de mate van re-

latie aan. De ene kant staat voor samen, 

wij, relatiegericht en samenwerking. De 

andere kant staat voor tegen, ik, taakge-

richt, en autonomie. Als iemand sa-

men-gedrag vertoont, dan wekt dat sa-

men-gedrag bij een ander op. Dit is van 

belang in de or, waar je goed moet sa-

menwerken om resultaten voor de ach-

terban te boeken. En als iemand tegen-

gedrag vertoont, dan wekt dat ook 

tegengedrag op. Bijvoorbeeld als ie-

mand in de or-vergadering aanvallend 

is dan wordt al snel de ander opstandig. 

Dit heet ook wel symmetrisch gedrag.

 

Soorten gedrag 
Met alleen boven, onder, tegen en sa-

men heb je niet alle soorten gedrag in 

één schema staan. Ieder kwadrant staat 

ergens voor. Leary onderscheidt per 

kwadrant twee soorten gedrag. Voor de 

toepassingen in de praktijk is het in 

verreweg de meeste gevallen voldoen-

de om vier in plaats van acht soorten 

gedrag te onderscheiden. Ze staan 

hieronder vermeld. Door deze vereen-

voudiging wordt het gemakkelijker om 

gedrag juist te classificeren. Dit is een 

voordeel want het goed classificeren 

van gedrag vergt veel oefening. Dat is 

het wel waard, want het samenwerken 

binnen de or en met de bestuurder zal 

makkelijker verlopen als je patronen 

ontdekt en weet hoe je kunt reageren. 

Bij de Roos van Leary is er geen slecht 

of goed gedrag. Dominant gedrag kan 

in sommige situaties heel nuttig voor 

Bepaald gedrag roept een bepaalde reactie 
op. Dit laat zien dat de manier waarop 
mensen reageren in veel gevallen te voor-
spellen én te beïnvloeden is. Als or-lid is dat 
handig om te weten. 

De roos van Leary
Menselijk gedrag is vaak te voorspellen
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Vergroot je invloed door betere communicatie! 

Kom naar Hét communicatie-event voor de or, een inspirerende dag vol prakti-

sche workshops waar je leert hoe je, door betere communicatie, je invloed als or 

kunt vergroten.  

Utrecht, 8 oktober 2019 

de or zijn, terwijl dat in andere situaties 

contraproductief kan zijn; de or bereikt 

dan niets.

Effecten
Als je meer inzicht in het gedrag van 

de leden in de or wilt hebben, kun je 

het gedrag observeren. Als twee or-le-

den samen vaak in hetzelfde kwadrant 

zitten, houden zij hetzelfde gedrag in 

stand. Per kwadrant ligt het volgende 

effect voor de hand: 

• Allebei in het kwadrant Boven/Te-

gen: ze belanden in een machtsstrijd.

• Allebei in het kwadrant Boven/Sa-

men: ze willen beiden graag hun ei-

gen plan uitvoeren, maar tegelijk ge-

waardeerd worden.

• Allebei in het kwadrant Onder/Sa-

men: ze komen niet veel verder, om-

dat initiatief ontbreekt.

• Allebei in het kwadrant Onder/Te-

gen: ze versterken elkaar in hun kri-

tische blik.

Kijk daarom goed wie je samen laat 

werken in de ondernemingsraad. Als 

de or-leden verticaal tegenovergesteld 

gedrag vertonen dan roept dat een 

complementaire reactie op. Dus als je 

iemands gedrag wilt versterken, moet 

je kiezen voor gedrag dat daar verticaal 

tegenover staat. Natuurlijk hebben 

or-leden geleerd om niet meteen te re-

ageren of om sociaal wenselijk gedrag 

te vertonen, maar ze zullen in veel ge-

vallen toch hun intuïtieve reacties vol-

gen.

Patronen
Or-leden zijn geneigd vaste gedrags-

stijlen ten opzichte van elkaar aan te 

nemen. Als or-leden een bepaalde rol 

hebben ingenomen dan blijven ze 

deze vaak ook spelen. De interactie 

gaat dan ook volgens een vast pa-

troon. Als het ene or-lid zich hulpvra-

gend opstelt, zal de ander leidingne-

mend reageren. Dit stimuleert de 

hulpbehoevendheid van de hulpvra-

ger. Voorzitters roepen dan vaak dat 

de leden van de or geen initiatieven 

nemen en dat ze alles alleen moeten 

doen. Ze kunnen proberen om or-le-

den meer verantwoordelijkheid te ge-

ven (loslaten) en niet meteen taken 

naar zich toe te trekken. Daarmee 

doorbreken ze het patroon.

Een ander voorbeeld is het overleg met 

de bestuurder. Als de bestuurder pro-

beert de plannen erdoor te drukken, 

kan dat ertoe leiden dat de or het 

steeds vaker laat gebeuren. De or voelt 

zich dan overbodig aan de overlegtafel. 

De or kan in plaats van ondergedrag 

ook bovengedrag vertonen, door erte-

genin te gaan. Dat kan succesvol zijn, 

maar het kan ook tot een escalatie lei-

den. De bestuurder gaat dan op zijn 

strepen staan. Gezien de hogere for-

mele status van de bestuurder zal hij 

het pleit winnen – maar wat doet dat 

met de samenwerking? Je kunt ook 

proberen of je de bestuurder meer 

richting “samen” kunt krijgen. Dat kan 

door als or zelf voorstellen te doen 

waarmee je het patroon doorbreekt.

Ander gedrag
De gedragspatronen van mensen kun-

nen worden doorbroken. Als je je be-

wust bent van dit patroon hoef je je 

niet te beperken tot de eerste, intuïtie-

ve reactie. Je kunt bewust kiezen voor 

ander gedrag om de onderlinge com-

municatie te verbeteren. De Roos van 

Leary laat zien dat gedrag van anderen 

niet uit de lucht komt vallen. Het eigen 

gedrag lokt dit vaak uit. Als je het ge-

drag van de mensen in je omgeving 

wilt veranderen, moet je dus eerst jouw 

eigen gedrag aanpassen. 

WANNE VAN DEN BIJLLAARDT 

OPLEIDINGSMANAGER 

TRAININGS- EN ADVIESBUREAU OR ACADEMY 
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aanvallend leidingnemend 
(vaderlijk)

hulpvragenddefensief 
(ja, maar...)
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