
In de hoofdrol!
De methode om ruimte te
creëren voor persoonlijke

ontwikkeling, samenwerking en
de kracht van de verschillen



In dit document vind je de achtergrondinformatie over “In
de Hoofdrol!”. Het beschrijft de elementen van de rollen en geeft
inzicht in de methode en de manier waarop we hiermee werken.
 

 

8 Rollen ♦ Geen test ♦ Intuïtief ♦ Visueel
 

Een nieuwe methode voor teams en voor persoonlijke ontwikkeling.
 

De methode om ruimte te creëren voor persoonlijke ontwikkeling,
samenwerking en de kracht van de verschillen.

 
De methode “In de Hoofdrol!” is een tool die helpt om inzicht te krijgen in
jezelf en in de ander. Een hulpmiddel dat we gebruiken voor je persoonlijke
ontwikkeling en voor team- en organisatieontwikkeling. Het startpunt voor
gesprek en het leren kennen van jezelf, elkaar en de kracht van de
verschillen. 
 
 
 

"In de Hoofdrol!" 



Geen test

Wij kiezen er bewust voor om geen gebruik te maken van een test. 

 
Intuïtief en visueel
 
Het beeldmateriaal en de associaties met de namen van de rollen zorgen
ervoor dat een rol je intuïtief wel of niet aanspreekt. Een rol geeft direct
herkenning en trekt je aan of stoot je af. Deze eerste indruk, zonder
invulling van woorden, zorgt voor interessante informatie over je eigen
hoofdrollen maar ook over allergieën en aannames ten opzichte van
andere rollen.
 
Je start met intuïtie en gevoel in plaats van een start vanuit je hoofd. Je
begint op een diepere laag. Het geeft ruimte voor een open gesprek en
stimuleert meteen de zelfreflectie. 

 
Gesprek en reflectie
 
Methodes zoals MBTI en Belbin maken gebruik van uitgebreide testen. Wij
geloven echter niet dat het invullen van een test en het indelen van mensen
n.a.v. die test toegevoegde waarde heeft. Wanneer je archetypes of
teamrollen gebruikt kan een test er voor zorgen dat tegenstellingen in je
eigen persoonlijkheid geen ruimte krijgen. Ook kan het veroorzaken dat
mensen zich in een hokje gedrukt voelen. Juist door geen gebruik te maken
van een test en mensen zelf te laten kiezen welke hoofdrollen ze hebben
ontstaat er ruimte voor gesprek en reflectie.
 
 



8 rollen 56 combinaties 

Ieder persoon heeft meerdere kanten. Je hebt je kwaliteiten en je hebt je
schaduwkanten. De rollen staan voor de diverse kanten van je
persoonlijkheid. Vaak zijn meerdere (of alle) rollen in meer of mindere
mate aanwezig. Dit is ook sterk afhankelijk van de context waarin je je
bevind en van je levensfase. In de Hoofdrol! Is bedoeld om juist deze
diversiteit te leren kennen, herkennen en erkennen.
 
 
 

Voorbeeld kaart voor- en achterkant.



Artiest
De Artiest, autonoom
en ambitieus. Weet de
professionele uitstraling
zichtbaar te maken.
 
Analist
De Analist structureert en
onderbouwt. Kennis en
begrip zijn de basis voor
het werk.
 
Aanpakker
De Aanpakker,
betrouwbaar en loyaal.
Levert een belangrijke
bijdrage aan het klaren
van de klus.
 
Cheerleader
De Cheerleader,
initiatiefrijk en
ondernemend. Zorgt voor
motivatie en enthousiasme.
 
 
 

Diplomaat
De Diplomaat, tactvol
en overtuigend. Creëert
intern en extern
verbinding.
 
Generaal
De Generaal zorgt met
visie en strategie dat de
doelen worden bereikt.
 
 
Dromer
De Dromer, inspirerend
en innovatief. Altijd op
zoek naar verbetering.
 
 
 
Fixer
De Fixer, praktisch en
initiatiefrijk. Ziet de
problemen en zorgt voor
een oplossing.
 
 
 

De 8 rollen in het kort: 



Hoofdrollen
Het combineren van 2 rollen zorgt ervoor dat het voor iedereen mogelijk is
een combinatie van rollen te kiezen die voldoende herkenbaar is. Er zijn
uiteindelijk 56 mogelijkheden waardoor er een ruime variatie is.
 
Het moeten kiezen voor 2 hoofdrollen heeft ook tot doel om er voor te
zorgen dat mensen kleur bekennen. Uitspreken dat je bepaalde kwaliteiten
maar ook bepaalde schaduwkanten hebt is onderdeel van het jezelf leren
kennen en onderdeel van het aanleren van zelfreflectie.

 
Bijrollen
Naast de hoofdrollen heeft ook iedereen bijrollen. Dit zijn rollen die je
bijvoorbeeld in een specifieke situatie inzet of waarvan je maar een deel
van de eigenschappen herkent. Het bewust zijn van je bijrollen, en de
momenten waarop je deze zou kunnen inzetten is onderdeel van
verschillende werkvormen.

 
Context is key
In de Hoofdrol! nodigt je uit om na te denken over je eigen rollen op de
verschillende plekken in je leven. Zet je overal dezelfde rol in of ben je thuis
anders dan op je werk? En zijn er misschien kwaliteiten die je op de ene
plek wel gebruikt en op de andere niet?  Dit is interessant bij het beter leren
kennen van jezelf en elkaar. 
 



De elementen 

Elke rol heeft verschillende eigenschappen. Deze zijn weergegeven met
behulp van een aantal elementen. 

 
Hoofdzaak,Kwaliteiten en schaduwkanten
Elke rol heeft een hoofdzaak. Deze hoofdzaak is datgene wat een rol het
belangrijkste vindt. Het is de drijfveer. De reden waarom je doet wat je
doet.
 
Daarnaast zijn bij elke rol de kwaliteiten en schaduwkanten beschreven in
de taal die bij deze rol past. Het gebruik van verschillende taal per rol is
een bewuste keuze. Een generaal spreekt nu eenmaal een andere taal dan
bijvoorbeeld een cheerleader. Door hier gebruik van te maken is de
herkenning en aansluiting groter.
 
Kwaliteiten zijn de positieve eigenschappen die bij een rol horen. De rollen
zijn een hulpmiddel om het bewustzijn en het goed inzetten van de
kwaliteiten te vergroten. Door je eigen kwaliteiten en die van anderen te
leren kennen en herkennen verbetert de samenwerking.
 
Schaduwkanten zijn de eigenschappen die naar boven komen als je
doorslaat, als je geen ruimte krijgt voor je rol of wanneer je rol geen functie
heeft. Het zijn vaak eigenschappen die je liever niet hebt of die je zelf niet
zo goed kan zien (blinde vlekken). Wij zien dit niet als een negatieve kant
maar een kant waar je van kan leren. Ook schaduwkanten hebben een
functie en mogen er zijn!
 
 



 

De kwaliteiten en schaduwkanten zijn de Yin en Yang van de rollen. Beide
mogen er zijn en hebben functie. Het gaat om balans en energie. Door
bewust te zijn of te worden van zowel je kwaliteiten als je schaduwkanten
kan je hierin een bewuste keuze maken. Als je beide herkent en erkent is er
ruimte om balans te creëren.
 

Tijd
Bij de rollen geven we aan welke perceptie van tijd een rol heeft. Tijdsbesef
en tijdswaarden zijn in een team vaak een reden van onenigheid en
onbegrip en zorgen ervoor dat men in de aannames terecht komt. Door met
je team te kijken naar ieders perceptie van tijd creëer je begrip. 
 

Verleden, heden of toekomst
De een zit altijd met zijn/haar hoofd in de toekomst terwijl de ander veel
meer in het nu is of juist veel terugkijkt naar dat wat er in het verleden is
gebeurd. Dit heeft effect op de manier waarop je in het leven staat en hoe
je naar situaties kijkt. De verschillen hierin zijn vaak de oorzaak van
onbegrip en langs elkaar heen praten. Daarom is per rol aangegeven of ze
gericht zijn op het heden, het verleden of de toekomst (of een combinatie
daarvan).
 

Hoofd of hart
Elke rol heeft een voorkeur. Werk/handel je vanuit je hart of vanuit je
hoofd. Ben je meer een denker of een voeler? Ook dit kan van belang zijn
in de samenwerking. Maar ook voor jezelf, zeker als je rollen hebt waarin
dit verschillend is geeft dit inzicht.
 



 

Zelfonderzoek en gezamenlijk inzicht 
De methode is een tool die we gebruiken om op een snelle, makkelijke en
leuke manier aan de slag te gaan met jezelf en met je team. 
 

Verdeling van rollen in een team
De verdeling van de rollen in een team geven inzicht in de samenstelling en
de samenwerking in een team. Het is niet per se nodig dat alle rollen in een
team vertegenwoordigd zijn. Soms is het type werk zodanig dat een
bepaalde rol minder snel voorkomt of juist veel voorkomt. Bij het
onderzoeken van de samenstelling en balans in een team is het belangrijk
om hier rekening mee te houden. Wanneer er rollen missen kan gekeken
worden of deze nodig zijn en of er bijvoorbeeld iemand is die deze rol als
bijrol heeft.
 

Aangeleerd of aangeboren
Met behulp van In de Hoofdrol! is het ook mogelijk om te onderzoeken of
de rollen die mensen kiezen natuurlijke rollen zijn of aangeleerde rollen.
Het onderzoeken of een rol is aangeleerd geeft nuttige inzichten. Is het
bijvoorbeeld een prettige rol waar je energie van krijgt of is het een rol die
je juist energie kost. Deze kennis helpt je om goede keuzes voor jezelf te
maken. 
Aangeleerde rollen die energie kosten komen bijvoorbeeld naar boven in
burn-out situaties. Uitzoeken welke rollen je wel energie geven, waar je wel
blij van wordt kan helpen om je energiebalans te gaan herstellen.
 
In een team geven aangeleerde rollen ook veel informatie. Als
energieverlies, hoge werkdruk en gebrek aan werkplezier aan de orde zijn
in een team is het onderzoek naar de hoofdrollen en de aangeleerde rollen
erg waardevol. Met het team kan er vervolgens onderzocht worden hoe de
energie balans hersteld kan worden en het werkplezier vergroot.
 



Nawoord
De unieke nieuwe methode “In de Hoofdrol!” is een leuke, snelle en
verdiepende methode die helpt om inzicht te krijgen in jezelf en in de
ander. Een mooi hulpmiddel om in training en coaching aan persoonlijke
ontwikkeling en/of team- en organisatieontwikkeling te werken. Het is het
startpunt voor gesprek en het leren kennen van jezelf, elkaar en de kracht
van de verschillen.
 
Wij gaan bij al onze trainingen uit van de kracht van de verschillen en
helpen jou, je team en je organisatie graag om te werken aan respect en
ruimte voor ieders kwaliteiten en ideeën. 
 
Hierbij weken we niet alleen met de door ons ontwikkelde rollen en
kaartenset. We hebben diverse werkvormen en ondersteunende materialen
zoals de teamcirkel, het doe-boek voor teams en het naslagwerk voor
management ontwikkeld om het werken met "In de Hoofdrol!" nog
krachtiger te maken.
 
 
Wil je advies over wat wij voor je kunnen doen of een vrijblijvend voorstel?
Neem dan contact met ons op. We maken graag een (digitale) afspraak.
 

Marion & Ingrid
 



 

De Kracht van de Verschillen
 
Marion van Wezel & Ingrid Klinkert
 
https://dekrachtvandeverschillen.nl
 
info@dekrachtvandeverschillen.nl
 
06-14688902 (Ingrid) 
 
 
 

Contact


