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3  Dramadriehoek, winnaarsdriehoek en omstanders 
 
Kun jij de patronen herkennen die zich in de samenwerking met anderen kunnen afspelen waardoor 
het stroef blijft verlopen of wellicht zelfs vastloopt? 
 
De dramadriehoek van Karpman beschrijft vaker voorkomend gedrag waardoor communicatie en 
samenwerking stevig belemmerd kunnen worden.  
In de dramadriehoek wordt ervan uitgegaan dat een mens tijdens menselijke interactie één (of meer) 
van drie posities kan innemen: de Aanklager, de Redder of het Slachtoffer.  
De dramadriehoek is een methode om bijvoorbeeld discussies, meningsverschillen en ruzies te 
analyseren en is daarmee dus bij uitstek geschikt voor zogeheten metacommunicatie, met elkaar de 
communicatie zelf bespreken.  Je bespreekt dan met elkaar hoe het contact tijdens de samenwerking 
in het voorliggende geval verloopt, wat er werkelijk gebeurt en hoe het verbeterd kan worden. 
 
Wat er gebeurt wordt weergegeven in de dramadriehoek. 
Hoe het verbeterd kan worden zie je terug in de winnaarsdriehoek.  
 
Dramadriehoek 

 
Aanklager   Redder         Slachtoffer 
- jij kunt weinig   - jij kunt niet voor jezelf denken      - ik haal mijzelf naar beneden   
- je bent niet integer  - ik ben behulpzaam       - ik voel mij onderdrukt 
- ik oordeel   - ik offer mijzelf op       - ik ben hulpeloos 
- ik ben boos of geïrriteerd - ik wil graag nodig zijn       - niemand ziet mijn behoefte 
- ik ben wellicht agressief 
 
Als je een van de drie posities in deze driehoek inneemt in de communicatie en de samenwerking  
dan kan het drama zich voltrekken. Het gevolg is dan conflict, teleurstelling, frustratie, zich niet 
serieus genomen voelen. Dit kan ook niet anders als je kijkt naar de basishouding van de spelers.  
 
Aanklager - jij bent minderwaardig en daarom niet OK 
Slachtoffer - ik ben minderwaardig en daarom niet OK 
Redder  - jij bent minderwaardig en daarom niet OK 
 
 
Het drama ontstaat omdat er niet op een gelijkwaardige manier met elkaar gecommuniceerd wordt. 
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Het kan iedereen in het contact met anderen overkomen. Hoe kom je eruit als het te veel wordt? 
Pak de regie en communiceer op basis van de winnaarsdriehoek. 
 
Werkvorm: Zet de volgende stappen: 

1. herken en erken dat je vastloopt 
2. welke rol heb jij, welke de ander(en)? 
3. neem verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag 
4. nodig de ander uit op basis van diens eigen verantwoordelijkheid en gedrag; 

 ga samen voor echt contact; geef zelf het goede voorbeeld 
5. ontvang feedback met een open houding en geef feedback 
6. gebruik de principes van de winnaarsdriehoek 

 
Winnaarsdriehoek 
Dit is strikt genomen eigenlijk geen driehoek omdat er niet zoals in de dramadriehoek dynamiek is 
tussen de drie posities. In deze driehoek zie je ook niet dat personen van rol kunnen switchen in de 
communicatie. De winnaarsdriehoek biedt kansen voor echte ontmoeting omdat het gebaseerd is op 
het ik-ben-OK en jij-bent-ook-OK principe.  

 
 
Kwetsbaar, ik ...           Assertief, ik ...   Ondersteunend, ik ... 
... aanvaard jouw kwetsbaar zijn  ... accepteer jouw kunde ... ik aanvaard dat jij voor 
... deel mijn gevoelens en gedachten ... ga uit van jouw integriteit     jezelf kan denken     
... vraag wat jij nodig hebt  ... vraag wat ik wil  ... ik ga na wat jij nodig hebt 

... zeg wat ik liever niet wil ... doe niet iets wat ik niet      
     ... geef feedback       wil  
     ... begin de dialoog 
De omstander(s) 
De omstanders ... 
... houden zich afzijdig wanneer anderen hulp kunnen gebruiken 
... zijn zich bewust van wat er gebeurt 
... nemen geen (enkele) verantwoordelijkheid 
... leggen precies uit waarom ze dat doen 
... misschien niet zo bewust, maar onderschatten hun eigen mogelijkheden om een proces en de  
     samenwerking positief te beïnvloeden 
 
Wat kan de omstander wél doen?  
... benoem onhandig gedrag van de ander (en) 
... probeer vastgelopen communicatie op gang te brengen. 
 
Dit is als lid van de samenwerkende groep ook in je eigen belang. 


