
 

 

Van drama naar verantwoordelijkheid 
(TA) 

 

Soms bevindt iemand zich (al dan niet bewust) in een slachtofferrol. 

Een slachtoffer voelt zich machteloos, ziet alle dingen die hem of haar 

overkomen als een probleem. En wanneer hij/zij het probleem probeert 

op te lossen dient er zich zo weer een nieuw aan. Geen beweging in te 

krijgen. Zo lijkt dat …  

De dramadriehoek 

Volgens de transactionele analyse (TA) staat een slachtoffer niet alleen. Hij/zij is onderdeel 

van de zogenaamde dramadriehoek, waarin naast het slachtoffer ook plaats is voor de 

aanklager en de redder.  

 

Hoe verhouden de rollen van slachtoffer, redder en aanklager zich tot elkaar?  

Slachtoffer  

Het slachtoffer is de centrale figuur in de dramadriehoek. Een slachtoffer ziet het leven 

als iets wat hem overkomt en voelt zich machteloos door alle problemen die hij 

tegenkomt. 

Aanklager 

Het slachtoffer heeft volgens de TA een aanklager nodig om de schuld te geven van 

het lijden. De aanklager is vaak een persoon of organisatie, maar dit kunnen ook de 
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omstandigheden zijn waarin het slachtoffer verkeert of dit kan bijvoorbeeld ook een 

ziekte, ramp of ongeluk zijn. 

Redder 

Wanneer een slachtoffer een aanklager tegenkomt gaat hij op zoek naar de redder. De 

redder neemt het op voor het slachtoffer om het lijden weg te nemen of te verlichten. 

Een slachtoffer legt de verantwoordelijkheid buiten zichzelf; de redder kan helpen, 

niemand anders! Een redder kan een persoon zijn, maar ook verschillende vormen van 

vluchtgedrag of verslavingen zoals gokken, alcohol, computerspelletjes of zelfs TV 

kijken. 

In de dramadriehoek wisselen rollen continu en vaak onbewust. Iemand die lange tijd redder 

is geweest kan opeens aanklager worden. Een slachtoffer duwt vaak zelf een persoon continu 

van aanklager naar redder en weer terug: ‘Jij zorgt ervoor dat ik dit allemaal moet 

doorstaan, dus jij moet het ook maar voor me oplossen!’  

Als redder ben je soms onbewust dat je tevens een rol als aanklager hebt. Het slachtoffer 

manipuleert je hierin en…  voor je het weet stap je zelf in de rol van slachtoffer. Alle 

wisselingen zijn mogelijk en soms zonder het te beseffen zit je gevangen in deze 

dramadriehoek. Kan het anders? 

Driehoek van verantwoordelijkheid 

De tegenhanger van de dramadriehoek is de driehoek van verantwoordelijkheid. Deze wordt 

ook wel de driehoek van succes genoemd. Deze kent drie rollen: verantwoordelijke, uitdager 

en coach. Het is als het ware het tegengif voor, en de weg uit, de dramadriehoek. Hiermee 
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ben je in staat om te handelen vanuit kracht, met een duidelijk doel en met respect voor 

jezelf en voor anderen. 

Hoe stap je uit het drama en naar verantwoordelijkheid? 

Een slachtoffer is probleem-georiënteerd, ziet alleen problemen en nauwelijks oplossingen. 

Een redder maakt zich verantwoordelijk voor de problemen van een ander. De aanklager 

maakt zich druk om het leggen van de vinger op de zere plekken en het aanwijzen van 

schuldigen.  

Wil je uit de dramadriehoek stappen, dan dien je de focus te verleggen van problemen naar 

oplossingen en van externaliseren (je omgeving als oorzaak zien van de situatie waarin je zit) 

naar internaliseren (je eigen aandeel zien in de situatie en je verantwoordelijkheid nemen). 

Wat is je eigen verantwoordelijkheid? Wat kun je zelf doen? Welke keuzes kun je zelf maken? 

Accepteren, veranderen of wegstappen kan. Klagen is geen optie!  

Van slachtoffer naar verantwoordelijke 

‘Centraal’ in de driehoek van verantwoordelijkheid staat de rol van verantwoordelijke. 

Een verantwoordelijke neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven en handelen. 

Een verantwoordelijke gebruikt zijn persoonlijke kracht om zijn eigen beslissingen te 

nemen als reactie op de omstandigheden. Gericht op het doel dat hij/zij wil bereiken is 

een verantwoordelijke gefocust op zelf de stappen zetten en tot resultaten komen. 

Terwijl het slachtoffer in dezelfde situatie zou bezwijken aan het gevoel van 

machteloosheid, zal een verantwoordelijke handelen vanuit de wetenschap altijd een 

keuze te hebben. Zelfs als hij/zij wordt geconfronteerd met de onvermijdelijke 

problemen die horen bij het mens zijn. Verantwoordelijken gaan bewust en 

weloverwogen met omstandigheden om, terwijl ze bezig zijn het leven voor zichzelf te 

creëren dat ze willen leiden. 

Van aanklager naar uitdager 

Verantwoordelijken zijn dus in staat om moeilijkheden die ze ondervinden, met 

mensen of omstandigheden, te transformeren naar uitdagingen. Met deze mindset 

kunnen zij de uitdagingen aan en kunnen situaties overwinnen. Waar een slachtoffer 

een uitdaging juist ziet als een aanklager, zal een verantwoordelijke zelf zijn/haar 

uitdagers zoeken. Een uitdaging is iets waar wat van te leren valt.  

Uitdagers roepen op tot actie en het ondernemen van actie leidt tot groei. Uitdagers in 

de betekenis van ‘personen’ zijn gefocust op groei. Ze houden een verantwoordelijke 

ook echt verantwoordelijk en moedigen het leren en het zelf ondernemen van actie 

richting een bepaald doel of verlangen aan. Een uitdager geeft feedforward als 

tegenhanger van de schuldige aanwijzen of iemand overmatig controleren en 

bekritiseren. Uitdagers zijn bewust, constructief, invoelend, liefdevol en confronterend. 
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Van redder naar coach 

In tegenstelling tot een redder - die de ogenschijnlijke machteloosheid van een 

slachtoffer vaak niet kan aanzien en tegelijkertijd juist versterkt door het over te 

nemen - zal een coach nadruk leggen op de kwaliteiten en talenten van een 

verantwoordelijke. Een coach is betrokken, moedigt aan en steunt, maar zal nooit 

verantwoordelijkheid nemen voor de situatie en zeker niemand redden. 

Een coach helpt een verantwoordelijke de huidige situatie te beoordelen, nieuwe 

mogelijkheden daarin te ontdekken en doelen te verduidelijken. Hij/zij helpt 

oplossingen te bedenken en middelen en hulpbronnen te identificeren. Met mededogen 

en door goede vragen te stellen helpt hij de verantwoordelijke een actieplan te 

creëren en zelf de stappen daarin te zetten, zodat de verantwoordelijke zelf de 

gewenste resultaten behaalt. 

In gesprek om uit de dramadriehoek te komen 

Luister heel bewust naar de ander die helpt, klaagt of beschuldigt. Vat samen wat je gehoord 

hebt in je woorden en maak gebruik van de belangrijkste woorden van de ander. Dit zorgt 

ervoor dat deze zich gehoord en gezien voelt. Let op of de ander ontspant door wat je zegt 

zodat er ruimte ontstaat om naar jou te luisteren en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken.  

Stel, afhankelijk van wie er tegenover je zit en de rol die hij of zij heeft aangenomen, vragen 

die helpen bewegen naar de driehoek van verantwoordelijkheid.  
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Deel II – Kenmerken van de drama-rollen  

Aanklager 

Intentie:  

 Zaken goed laten lopen. 

 Zorg voor zichzelf.  

 

Overtuiging: 

 Ik moet altijd alles controleren want ik kan anderen niet vertrouwen.  

 De dingen moeten gebeuren zoals ik het doe.  

 Ik moet goed voor mijzelf zorgen.   

 Iemand die het fout doet moet daarop gewezen worden en worden bestraft.  

 De ander kan het niet / weet het niet.  

 

Is gefocust op: 

 De oorzaak van een fout of probleem bij anderen leggen.  

 De aandacht van zijn/haar eigen rol/verantwoordelijkheid afleiden.  

 Anderen wijzen op hun ongelijk.  

 

Verantwoordelijkheid: 

 Zoekt en geeft een verklaring voor de oorzaak van het probleem bij iets of iemand 

anders. Dit heeft voor hem/haar een verslavend effect: hij/zij weet namelijk altijd waar 

het aan ligt.  

 

Is bezig met: 

 Wie de schuldige is? 

 Wie er gelijk heeft? (Hij of zij zelf!) 

 In twijfel trekken of de ander wel capabel is. 

 Voorkomen dat hij/zij betrokken raakt als er iets fout is gegaan.  

 

Herkenbare rol: 

 Klager, bullebak, criticus, perfectionist. 

 

De aanklager helpen van klagen naar assertiviteit door:  

 Bespreekbaar te maken wat relevant is. 

 Na te laten denken over de eigen rol.  

 

Vragen die je kunt stellen zijn erop gericht helder te krijgen wat de ander (niet) wil: 

 Kun je aangeven wat je liever (wel/niet) hebt? Wat nog meer? 

 Wil je me vertellen wat het voor jou betekent? 

 Is dit wat je wilt?  



 

 

Drama en verantwoordelijkheid (TA)  Pagina 6 van 7 

Redder 

Intentie:  

 Zaken goed laten lopen én anderen een goed gevoel geven. 

 Bezorgdheid voor de ander. 

 

Overtuiging: 

 Ik moet voor anderen zorgen / beschermen / denken. 

 Anderen kunnen niet zonder mij.  

 

Is gefocust op: 

 Helpt zonder te controleren of anderen hulp nodig hebben of willen.  

 Maakt anderen afhankelijk; voorkomt doorbraken of vertraagt ontwikkeling.  

 Geeft anderen de mogelijkheid om hun eigen verantwoordelijkheid te ontlopen.  

 Ziet problemen waar die niet zijn om die te kunnen oplossen.  

 Onderdrukt spanningen en irritaties in een groep.  

 

Verantwoordelijkheid: 

 Bemoeit zich overal mee / heeft altijd overal advies over.  

 Neemt verantwoordelijkheid van anderen weg.  

 

Is bezig met: 

 Het even te regelen. 

 Wat hij/zij voor anderen kan oplossen? 

 De ander geruststellen dat hij/zij dat heel goed kan. 

 Uitstralen dat het allemaal goed komt.  

 

Herkenbare rol: 

 Held, regelneef, adviseur, conflictvermijder.  

 

De redder helpen van verantwoordelijke overnemen naar behulpzaamheid/coachen door:  

 Reflecteren op het effect van het overnemen. 

 Onderzoeken wat constructieve hulp is in de situatie. 

 

Vragen die je kunt stellen zijn gericht op een duidelijke overeenkomst: 

 Welke advies kun je me geven? 

 Wat is je aanbod aan mij? 

 Wat ga je precies regelen? 

 Hoe ga je ervoor zorgen dat het helemaal goed komt? 

 Wat is jouw rol en wat is mijn rol? 

 

Slachtoffer 

Intentie:  

 Dingen zonder gedoe en problemen gedaan krijgen.  

 

Overtuiging: 
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 Ik kan dingen niet veranderen.  

 Daartoe ben ik niet in staat.  

 

Is gefocust op: 

 Aangeven dat de oorsprong van het probleem bij iets of iemand anders ligt. 

 Vermijden van verantwoordelijkheid.  

 Voorkomen dat hij/zij iets doet waardoor iets waar hij/zij geen invloed op heeft.  

 Feedback als kritiek interpreteren.  

 Excuses en verklaringen vinden en geven.    

 

Verantwoordelijkheid: 

 Ligt buiten zichzelf.  

 Gaat verantwoordelijkheid uit de weg door te vluchten of passief te worden.  

 

Is bezig met: 

 Zich ondergewaardeerd te voelen.  

 Zich af te vragen waarom dit hem/haar overkomt. 

 Aangegeven dat hij/zij er niets aan kan doen of geen schuld ergens aan heeft. 

 Appèl doen op anderen voor hulp, vaak via dubbele boodschappen.   

 

Herkenbare rol: 

 Klager, piekeraar, excuustruus.  

 

Het slachtoffer helpen van machteloosheid naar kwetsbaarheid en gericht hulp vragen:  

 Verwachtingen duidelijk maken. 

 Niet meegaan met beren op de weg en rampscenario’s. 

 Laten reflecteren op de eigen mogelijkheden, cirkel van invloed of ervaringen uit het 

verleden.  

 Een duidelijke hulpvraag laten formuleren.  

 

Vragen die je kunt stellen zijn gericht op het helder krijgen van de hulpvraag en aanboren 

van eigen kracht en mogelijkheden: 

 Wat heb je nodig? (Let op: niet van mij). 

 Wat heb je echt/precies nodig? 

Wat is je vraag aan mij (of mijn functie)? 

  


