E NIET
DE KWAADSTE
Wat doet het met je als je in je werk vaak mensen treft die
boos en gefrustreerd zijn? Die hun driften op je botvieren? En
die jij dan gerust moet zien te stellen? Drie mensen over hun
emotioneel intense banen. ‘“Ik weet waar je woont” of “Ik kom
jou nog wel een keer tegen”, hoor ik dan.’
Tekst: Charlotte van Drimmelen · Fotograﬁe: Martin Dijkstra
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n de taxatiebranche gebeuren gekke
dingen; er wordt van alles uit de kast
getrokken om mijn oordeel positief te beinvloeden. Je zou verwachten dat slimme
mensen hoog op de maatschappelijke
ladder gezegend zijn met innerlijke
beschaving, maar niets is minder waar. Teksten
als: “Ik sla je voor je bek” en “Ik maak je dood”, ik
heb het allemaal leren incasseren.’
‘Geweld is pure onkunde om zaken te
verwoorden. Tijdens het waarderen van een
overslagbedrijf in Rotterdam stond ik in mijn
eentje tegenover zestig havenmedewerkers. Ze
begrepen dat ik namens een grote bank kwam
taxeren en dat hun baan op de tocht stond. Ze
zouden me wel effe in elkaar trimmen, riepen
ze. Omdat ik me snel dezelfde taal eigen maak
als degenen tegenover me, kom ik er met bijna
iedereen wel uit. Het werkt om de gespannen
sfeer te doorbreken: “Mannen, ga zitten, neem
een kop kofﬁe. Met tegenwerken schieten jullie
niets op.” Als ze voelen dat het authentiek is,
kom je een heel eind. Ik probeer me in te leven in
de bedreiger en leg uit dat ik als onafhankelijk
persoon een brug sla naar een oplossing. De
waarheid is de waarheid, en er is er maar één:
als ik dat kan overbrengen, krijg ik vaak ook de
partijen met tegengestelde belangen mee.’
‘Zo ook toen ooit een benadeelde mij in het
vizier van zijn jachtgeweer nam toen ik zijn oprit
op liep. Hij schoot mis, maar de schrik zat er bij
mij goed in. Toen de gemoederen bekoeld waren
heb ik het gesprek weer opgepakt. Nog nooit heb
ik een opdracht neergelegd, maar als het moet,
schakel ik justitie in. Al was het maar om er zeker van te zijn dat mijn gezin geen gevaar loopt.’

‘Een van de kwalijkste zaken vind ik machtsmisbruik. Ik ben ooit ingehuurd door een
Nederlandse bank die een bedrijf in bijzonder
beheer had. We zaten bij de bank te vergaderen
over die zaak, toen er een eindverantwoordelijke de kamer binnenkwam. Deze potentaat
vulde de ruimte met zijn arrogantie. Hij nam
plaats aan het hoofd van de tafel, leunde achterover en iedereen viel stil. “En wie ben jij dan?”
vroeg hij me. En toen ik vertelde dat ik taxateur
was: “Aha, jij bent er zo een!” De bankman liet
zich sturen door zijn gebrek aan kennis en zijn
testosteron; hij dicteerde een besluit zonder
overleg: “We trekken dat bedrijf om. Klaar.”
Dat zijn bank een miljoenenverlies zou lijden
interesseerde hem niet. Met knikkende knieën
sprong ik voor de andere partij in de bres: “Nee,
dat gaat niet gebeuren.” Knalrood en van zijn
stuk gebracht volgde hij zonder verzet mijn
advies. Ik vond het doodeng om mijn opdrachtgever tegen te spreken, ik was pas 38. Maar wat
gaf het een kick om dat faillissement te kunnen
voorkomen.’
‘Ik heb een dikke huid, ben professioneel en
kan prima met spannende gebeurtenissen omgaan. Maar ik ben niet van steen. Ik lig ’s nachts
weleens wakker; het gaat om zoveel geld en er
spelen zoveel belangen. Het is iedere keer weer
topsport om goed te presteren. Op mijn 48ste
had ik nog een dikke bos met haar, tot er op een
ochtend grote plukken het doucheputje in verdwenen. In twee weken tijd zorgde stress ervoor
dat ik kaal werd. Mijn bootje is heilig. Varen en
droogvallen op de Waddenzee maakt me rustig.
En met mijn levenservaring wordt deze baan
steeds makkelijker en boeiender.’

‘Hij schoot mis, maar de schrik
zat er goed in. Later heb ik het
gesprek weer opgepakt’
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‘Het vervelendst zijn de zaken waarin de
schuldsanering beëindigd wordt. Het is naar
mensen te vertellen dat het klaar is’
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ls iemand boos is, zie ik dat al
aan de manier waarop hij of zij
op de gang zit te wachten. Een
afwerende houding, waarbij
het hele lichaam uitstraalt:
ik wil hier niet zijn. Wanneer
die persoon wordt binnengeroepen en zich
geïnstalleerd heeft, begin ik meestal met een
vraag, bijvoorbeeld: “Bent u zenuwachtig?” Dat
werkt; negen van de tien keer komen de emoties
meteen op tafel. “Ik ben niet zenuwachtig, ik ben
kwaad!” Soms krijg ik te horen dat er niks aan de
hand is. Het kan dan zijn dat mensen niet meer
willen terugdenken aan de tijd waarin die akelige ﬁnanciële ellende ontstond. Of dat die periode al zo ver in het verleden ligt dat de boosheid
voor een deel naar de achtergrond verdwenen is.
Als rechter neem ik de tijd voor de mensen die ik
voor me heb. Wanneer ze halsstarrig zijn, is het
aan mij om het ijs te breken; een gesprek voeren
gaat het best wanneer mensen open zijn over
hun situatie en gevoel. Die openheid is nodig om
over een oplossing te praten. Ik wil mensen, als
het even kan, toekomstperspectief bieden.’
‘Op het moment dat mensen worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling, hebben ze al
veel ellende achter de rug. Er was vaak schaamte,
woede en verdriet over de oorzaak van de schulden. Ze moesten van weinig geld rondkomen.
Eindelijk is er dankzij de schuldsanering licht
aan het einde van de tunnel. Maar dan zijn ze
er nog niet. Vanaf dat moment krijgen ze met
allerlei verplichtingen en verantwoordelijkheden te maken: maandelijks een bepaald bedrag
afstaan, solliciteren naar een fulltimebaan (als
ze die niet hebben), zelf de bewindvoerder op de
hoogte houden en vooral geen nieuwe schulden
maken. Als blijkt dat de schuldenaar niet aan
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zijn verplichtingen voldoet, plan ik een verhoor
om te bekijken wat er misgaat. Laatst werd een
vrouw tijdens een verhoor behoorlijk boos. Ik
wilde weten waarom ze niet solliciteerde. “Ik
doe het niet meer, ik hou het niet meer vol!” riep
ze. Ik liet haar uitrazen en uiteindelijk vertelde
ze me huilend dat ze gestopt was met solliciteren
omdat ze zo verdrietig werd van alle afwijzingen.
Ze had moeite met brieven schrijven, terwijl ze
wel heel goed kon praten. Op papier leek het
alsof ze niet van goede wil was, maar op zitting
kreeg ik een ander beeld: dat zorgde ervoor dat
ze nog een kans kreeg. Zij ging opgelucht naar
huis, en ik ook.’

Te moe om boos te worden
‘Ik ben gelukkig nooit fysiek aangevallen, maar
ik heb weleens gedacht: ik zit ook maar met de
grifﬁer in de zittingszaal. Het blijft onvoorspelbaar hoe iemand zijn woede of verdriet uit. Een
vrouw kan net zo fel reageren als een man. Dat
mensen hun woede op mij afreageren begrijp ik
wel. Sommige mensen hebben zoveel problemen tegelijk; de machteloosheid en paniek
slaan dan toe. Frustratie kan diep zitten en die
is ook voor mij invoelbaar. Ik probeer mensen
gerust te stellen. Als ze een schuld hebben van
drie ton, kan ik moeilijk zeggen: “Het komt
allemaal goed”, maar ik kan wel zeggen dat ik
begrijp dat het ingewikkeld is. Het vervelendst
vind ik de zaken waarbij het uiteindelijk niet
lukt en waarvan de schuldsaneringsregeling
beëindigd zal worden. Het is naar om mensen
met een hoge schuld te moeten vertellen dat
het klaar is. Maar zij begrijpen vaak wel dat het
ergens ophoudt. In dat stadium is er meestal
geen woede meer. Ze zijn opgebrand, te moe om
boos te worden.’

Femke Damsteegt
probeert in de
rechtszaal vaak het
ijs te breken met
een vraag.
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‘Laatst hadden we twee medisch
specialisten die elkaar tijdens een
workshop de huid vol scholden’

‘E
Jan Kwint (55)
Algemeen directeur LTP, een hradviesbureau met
140 professionals
en marktleider in
assessments.

en van onze psychologen werd eens
opgewacht door een beer van een
kandidaat. “Ik weet waar je woont”,
riep hij. Een intimiderende ervaring, maar de psycholoog toonde
begrip en kalmeerde hem. Een
tak van LTP richt zich op veiligheidgerelateerde
beroepen als machinist, metro- en trambestuurder. Voor die beroepen is het wettelijke verplicht
om periodiek gekeurd te worden. En soms is
er tussendoor aanleiding om iemand naar ons
toe te sturen: na het negeren van een rood sein
of na een ongeluk moet bijvoorbeeld worden
uitgezocht hoe de persoon in kwestie het heeft
verwerkt, maar ook of er verhoogd risico is op
herhaling. Iemand die emotioneel wankel is kan
prima functioneren op gewone dagen, maar
onder spanning wordt het lastiger de veiligheidsregels na te leven. De uitkomst van deze
keuringen kan natuurlijk een emotionele reactie
teweegbrengen. Hoe lager het opleidingsniveau
van cliënten, hoe fysieker de teleurstelling geuit
wordt: “Ik kom jou nog wel een keer tegen” of “Jij
durft mijn carrière kapot te maken?” Mensen in
hoge functies reageren eerder met een manipulatieve en verborgen vorm van agressie: “Wat een
rare test” of “Alsof jij voor mij kunt bepalen dat
rekenen belangrijk is in mijn vak”. Het voordeel
is dat we, dankzij de gedetailleerde persoonlijkheidsproﬁelen die we maken, goed kunnen
inschatten hoe kandidaten op slecht nieuws
zullen reageren. We stellen ons dus in op een
bepaalde respons.’
‘LTP bemiddelt ook in de bestuurskamer; ruzie
in de top komt vaak voor. Mensen met een hoge
functie zijn weleens wat narcistisch en eigenwijs.
Dat karakter is hun kracht – ze hebben het niet
voor niets zo ver geschopt – maar maakt hen ook
moeilijk om met ze samen te werken. Als de werkdruk en de spanning te hoog oplopen, en dat
gebeurt bij beroepen met grote verantwoorde-
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lijkheden, worden hun scherpe randjes scherper.
En omdat zonnekoningengedrag gevoed wordt
door succes, is de weg terug naar gezonde zelfreﬂectie niet gauw gevonden. In onze assessments
en workshops willen we leiders de keerzijde van
hun persoonlijkheid laten zien. Gedurende zo’n
traject kan het hoog oplopen.’

De frustratie van kandidaten
‘Laatst hadden we twee medisch specialisten die elkaar tijdens een workshop de huid
vol scholden. We hebben ze op een gegeven
moment uit elkaar moeten trekken. Agressie
speelt vaak op als er angst in het spel is. Die
angst de kop indrukken is mogelijk als collega’s
elkaar leren vertrouwen. Dat vertrouwen begint
vaak met elkaar beter willen leren kennen.
Dat betekent je kwetsbaar durven opstellen,
eerlijke feedback geven en ook je eigen feedback
organiseren. In dat laatste zijn vrouwen beter,
maar ook zij hebben daar aan de top weinig zin
in. Jammer, want feedback en beoordelingsgesprekken zouden niet moeten draaien om
belonen of straffen, maar om ontwikkeling en
gezamenlijke groei.’
‘Om onze psychologen te beschermen, hebben we in onze Academy een de-escalatiemodule
opgenomen. Daarin leren ze om te gaan met de
frustratie van kandidaten en bootsen we met behulp van rollenspellen verbale en fysieke agressie na. Ook zoomen we in op het schuldgevoel
dat kan ontstaan nadat ze iemand hebben moeten meedelen dat het voorbij is met zijn carrière.
Een psycholoog moet kunnen omgaan met een
reactie als “Door jou kan ik mijn kinderen straks
niets te eten meer geven!”. Voor wij iemand aannemen, testen wij zijn de-escalerend vermogen:
stressbestendigheid, emotionele beheersing, behulpzaamheid en doortastendheid. Een positief
zelfbeeld helpt daarbij. Ontbreekt dat, dan heb
je een zwaar leven als selectiepsycholoog.’ q

Jan Kwint leert de
psychologen van zijn
bedrijf de-escalerend
op te treden als ruzies
hoog oplopen.
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