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Chris Argyris

“whenever human beings are faced with 
any issue that contains significant 
embarrassment or threat, they act in 
ways that bypass, as best they can, the 
embarrassment or threat. In order for 
the bypass to work, it must be covered 
up.”



De automatische piloot

Hoe houd ik het in de hand?

Harder praten!!

Argumenten herhalenOvertuigen

Ongemakkelijke 
informatie 
onbespreekbaar
maken

Houding ander ‘labelen’ als
onwil, onbegrip of weerstand

Verdedigen



Humor strategie

Negeer strategie
Distantieer strategie

Relativeer strategie

Non-interventie strategie

Defensieve strategieën



GRIP (control, beheersing)

ERBIJ HOREN (veiligheid, goede relaties,
aardig gevonden worden)

GEZIEN WORDEN (serieus genomen worden,
als competent gezien worden)

Onderliggende basisbehoeften



Gevolgen van defensief gedrag

Wat we zeggen 
en doen is 

inconsistent
We leren niet

We houden de 
huidige 

situatie in 
stand

We creëren 
terugkerende 
problemen

We wisselen 
waardeloze 

informatie uit



Overtuigen,
druk opvoeren

Uit verbinding,
(heimelijk) verzet,
geen commitment

Hij staat niet open
Het heeft geen zin

Mijn positie 
komt in gevaar Verbinding



Reactief,
afwachtend

Actief,
initiërend

Ik moet ingrijpen
Ik ben verantwoordelijk

Laten we maar afwachten
Hij is verantwoordelijk

Verantwoor-
delijkheid



Afhaken,
onbetrokken,
slordig werk

Extra controleren,
op de huid zitten

Kan ik hem 
wel vertrouwen?

Hij vertrouwt 
me niet.

Vertrouwen





Freezing

• Deel circulariteit en help managers/medewerkers te reflecteren op hun
bijdrage aan de situatie

• Confronteer inconsistentie neutraal

Rebalancing

• Help anderen hun aannames en gedrag te onderzoeken
• Nodig uit eerlijke informatie te delen die men geneigd is voor zich te 

behouden 
• Benoem het effect van iemands handelen

Unfreezing
• Help alternatieven onderzoeken en maak die ‘actionable’

Helpen te leren



Zie wat je doet

Ken je ballast

Durf te bespreken

En nu jij …
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