
Kijkopcursus eens
goedom jeheen

E
enkwartier te vroeg
voor aanvang, heeft
hetblije ei er zin in.
Het lesmateriaal is
oporde, bijgewerkt
endoorgenomen,

hethuiswerk is gemaakt.Metde
pen indeaanslag, kijkt het ei vol
verwachtingnaarde trainer. Staat
er een rollenspel ophetprogram-
ma?Geenprobleem:het eiwerpt
zichgraagop.Kritiekopprestaties
worden ijverig opgeschreven inhet
notitieblok.Hetblije ei lacht omde
slechte grapjes vande trainer en
complimenteertmedecursisten,
ookbijmatig optreden.Tijdensde
lunchgeeft het ei vrolijkhet laatste
broodje geitenkaasweg.
De sterkekantmagduidelijk

zijn: het blije ei heeft eenaansteke-
lijkebevlogenheid enwerkt sfeer-
verhogendenverbindend inde
groep.De valkuil is ongeloofwaar-
digheid enoverenthousiasme. Zijn
vrolijkheidwekt irritatie op,met
namebijmedecursistendiewat
minder goedgeluimdzijn.

Debok
Zo’n slechthumeurheeft bijvoor-
beelddebok.Dezedeelnemer
hangt achterover enkijkt geregeld
op zijn telefoon. Zijn eerste vraag
aande trainer is tot hoe laat de cur-

Je volgt een
training, cursus
ofworkshop.Als
die jeniet bevalt,
kun jededag
primadoorkomen
door indegroep
devolgende
archetypes te
onder-scheiden.
Engaookeens
na: inwelk type
herken je je?
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susduurt. Verder zijn zinnendie
beginnenmet ‘maar’ en ‘waarom-
vragen’ favoriet: ‘waarommoeten
wedit doen?’, ‘waaromis er geen
karnemelk?’Debokkeert zich
somsexpliciet tegende trainer
(‘wat is dit vooronzin?’),maar
vooral impliciet; hijmaggraag
naarbuitenkijken, snuiven,
oogrollen, kuchenofnadrukkelijk
opstaan voordewc.
De sterkekant vandebokkomt

tot zijn rechtwanneerde rest van
dedeelnemers jaknikkers zijn.
Zijnkritischenoot is daneen
welkomeafwisseling. Enwonder-
lijk: als de trainer –dankzijwat
vernuftigemanipulaties –debok
uiteindelijk tochweetmee tekrij-
gen, is dezeplotsdiensgrootste
ambassadeur.
Deminderekant is duidelijk: de

sfeerwordt ermeestal niet beter
opmetdebok. Somsneemtdiens
chagrijn inde loop vandedag
vanzelf af – ookazijn vervliegt ten-
slotte –, somsmoetde trainer in-
grijpenomhet tij te keren.Doethij
dit niet, dankandebokdegroep
vergiftigenendedagbederven.

De zuiger
Ookde zuiger lijkt niet helemaal
door tehebbendathij deel uit-
maakt vaneengroepstraining.

Tijdens de lunch geeft het blije ei vrolijk
het laatste broodje geitenkaasweg

Hijneemtgraaghetwoord, deelt
ervaringenen legt trainer engroep
eigen inzichtennogeenshaarfijn
uit.Ook vragendie anderedeelne-
mers aande trainer stellen,wor-
dendoorde zuigerbeantwoord.
De zuiger onderbreekt, betrekt
alles op zichzelf en is steeds
overtuigd vanzijn eigengelijk en
meerwaarde.Eventuele vragen
als ‘Wat vind jij eigenlijk?’ of ‘Hoe
heb jedat gedaan?’ gebruikt de
zuiger slechts omhetwoord terug
tenemenenzijn eigenmening
ofmethode toe te lichten. (NB:
jehebt ook zuigersdie zich van
anderemethodenbedienen.Hun
mantra is dan ‘ikkanhetniet’ en
zij vragencontinubevestiging van
degroepof trainer).
De sterkekant vande zuiger

is betrokkenheid; hij doet zijn
best en is ijverig.Daarbij is uit de
kennisdiehij deelt somszinnige
informatie tedestilleren.
Denegatieveuitwerking is

vooral de tijd enaandachtdiehij
claimt.Deoverigedeelnemers
krijgenweinigkanshunvragen te
stellenende trainerheeftmoeite
zijnprogrammaaf tedraaien.

Dedweil
Ofhetnukomtdoor eendode
duif onderweg, het ontslagver-
haal vaneenanderof eigenpijn;
deogen vandedweil zijn snel
vochtig.Hoeweldat even schrik-
kenkanzijn voorde rest vande
groep, kijkt de ervaren trainer
erniet vanop.Dikke tranenbij
de voorstelronde, groot verdriet
tijdens eenoefening: de emoties
vandedweil liggendicht aande
oppervlakte.De trainer geeft er als
hij verstandig is enige ruimte aan,
want ‘ookdatmager zijn’.

Het voordeel vandedweil is dat
hij laat ziendat kwetsbaarheid
getoondmagworden.Dit is bij een
cursuswebdesignof intellectueel
eigendomsrechtbeduidendmin-
der vanbelangdanbij een training
persoonlijk leiderschap; dedweil
zal zich indergelijke trainingen
danookminder latengelden.
De valkuil is doorslaan inde

emotie,waardoordemiddagmeer
gaat lijkenopgroepstherapiedan
opeen leerzamevaardigheidstrai-
ning.

De stillewillie
Terwijl de zuiger roept, debok
rebelleert, dedweil snottert enhet
ei jubelt, houdtde stillewillie zich
juist opdeachtergrond.Hij kijkt,
noteert enonthoudt. Inde loop
vancursusof trainingponeerthij
af en toe eendrogeopmerking.
Aanhet eind vanhet traject blijkt
de stillewillie echterhardgewerkt
tehebbenenhet resultaat van zijn
ijver blaast de rest omver.
Kortom:de stillewillie ver-

rast en verbaast. Vanhemheeft
niemand last.Maarookniemand
pluktde vruchten van zijn talent,
endat is jammer. Eenervaren
trainer signaleert de stillewillie
op tijd enbetrekthemactief bij
de training: bijvoorbeelddoor
hemfeedback te latengevenopde
anderen.
Wieben jij ofwatwil je zijn?De

vereniging vanalle vijf is eigenlijk
hetbeste.Dusweesblij, stamp-
voet, borstklopenween.Maar
houdookgewoonaf en toe je
mond.q

MetdankaanHeikeHuidekoper,
die voorditartikelhaarervaringen
als trainer encoachdeelde.

Alsde trainerniet
ingrijpt, kande
bokdeheledag
bederven.
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