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“Psychosynthese is een Europese, spiritueel 

getinte en vrij optimistische visie op de hele 

mens. Het is een rustige, praktische aanvulling 

die erkenning vraagt vooral voor gebieden 

als de verbeelding, de intuïtie, de wil en een 

zingeving aan het bestaan. Analyseren en 

nadenken worden echter niet vermeden. 

Bovendien worden niet alleen de lichtere, maar 

ook de donkere kanten van de persoonlijkheid 

gesignaleerd en gebruikt.” – P. Ferrucci 
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Over ons

Marjolein van der Linden heeft een achtergrond in het onderwijs; ze werkt ruim 
20 jaar als docent en coach bij de opleidingen Creative Business en Communi-
catie van de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2015 is ze daarnaast vennoot in 
Dimensies van Groei en coacht ze jonge mensen als Droomdetective. 

Mark Hullegie heeft een achtergrond in de luchtvaart; hij werkte 18 jaar voor 
Schiphol Group. Sinds 2015 werkt hij als organisatiecoach binnen Bevlogen 
Teams en als vennoot van Dimensies van Groei. Zijn expertise is het inzetten van 
de verbeelding als managementtool in organisaties. 

Beiden zijn ouder in een samengesteld gezin met drie kinderen. 

www.dimensiesvangroei.nl
www.bevlogenteams.nl

Meer weten? Neem contact op met Mark 
mark@bevlogenteams.nl
T 06 185 43 750

Vooraf

In 2020 brengen wij een boek uit over de kracht van het model Spel-Speler-Plaats 
en de toepassingen ervan in organisaties. Met dit fragment bieden wij je alvast 
een voorproefje.

Het model Spel-Speler-Plaats is ontwikkeld door het Instituut van Psychosynthe-
se te Hilversum, op basis van het mensbeeld van Roberto Assagioli, grondlegger 
van de Psychosynthese. In ons werk met teams en organisaties gebruiken wij dit 
model om zicht te krijgen op systematische verstoringen en de mogelijke oplos-
singen. 

Het model Spel-Speler-Plaats passen wij toe in organisaties. Van alle organisa-
tievormen is het gezin de oudste. Onze culturele waarden en normen en veel 
van ons gedrag kunnen we terugleiden naar de ervaringen met structuur en or-
ganisatie die we hebben leren kennen in onze jeugd. In de tekst gebruiken we 
daarom regelmatig eenvoudige voorbeelden uit het gezinsleven om het model 
Spel-Speler-Plaats uit te leggen.

Tot slot, een model is altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Juist door 
de vereenvoudiging helpt het je om te zien wat er werkelijk aan de hand is. Dit 
zicht biedt perspectief en perspectief geeft keuzevrijheid. En als je keuze krijgt, 
weet je weer wat je te doen staat.
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Het model Spel-Speler-Plaats wordt weergegeven als driehoek. 
  
Het model geeft een willekeurige situatie weer als een samenspel tussen drie 

krachten, Spel, Plaats en Speler binnen een context, de omgeving. Het is een 
universeel model om de werkzaamheid van het leven te beschrijven. Er is in alles 
wat je doet en overal waar je bent onderscheid te maken in doel, een structuur 
waarmee je dat doel wilt bereiken en spelers die dat uitvoeren.

Spel
De punt van de driehoek verwijst naar het spel. Het spel gaat over het idee, een 
visie, het waarvoor of waarom. Waarvoor zullen we samen spelen? Welk spel 
wens ik te spelen? Een spel voetbal is een ander spel dan synchroonzwemmen, 
kinderen opvoeden of het starten van een bedrijf. Dus het is belangrijk om zicht 
te hebben op het spel. 

 Andere woorden voor het spel zijn:

 Waarom  Waarvoor Visie Richting

 Ambitie Bestemming Bedoeling Verhaal

Het spel is de reden waarom je een onderneming wilt starten of zelfs zoiets een-
voudigs wilt doen als een ijsje halen of een spelletje voetbal spelen. Het spel kan 
ook een verhaal zijn waar het doel deel van is, zoals het verhaal van Starbucks of 
Apple. Het spel is als de bestemming in je navigatiesysteem. Simon Sinek noemt 
dit de ‘why’ van de organisatie. 

Kijken vanuit het model Spel-Speler-Plaats
“Tussen de prikkels van buitenaf en mijn reactie daarop, ligt de menselijke vrijheid 
om te kiezen. Die keuzevrijheid is onze grootste kracht.” – Viktor Frankl 

De kracht van een model
Een model is als een bril. Niet zozeer een roze bril waarmee we de negatieve kant 
wegpoetsen: een model helpt ons vooral om objectiever naar de situatie te kijken. 
Jij en ik kleuren de situatie altijd op basis van de emoties die zij oproept. Die kleu-
ring, een combinatie van je persoonlijkheid, opvoeding en levenservaring, bepaalt 
je reactie op de situatie. Meestal gaat dat zo snel, onbewust, dat je niet doorhebt 
dat het je eigen bril is die je reactie heeft bepaald. Soms schrik je dan van het re-
sultaat. Als je er later, van een afstand, op terugkijkt, zie je pas dat er vele andere 
reacties mogelijk waren. Dat voelde op dat moment helemaal niet zo.

Als je door een model naar de situaties in je leven of je werk kijkt, ben je steeds 
vaker in staat om de situatie los te zien van jouw reactie erop. Het vergroot de 
tijd tussen actie en reactie. Het maakt ook dat je andere keuzes kunt maken en 
andere interventies kunt uitproberen. Kortom, het kijken door een model maakt 
je vrijer. 
Bron: Stephen Covey, De 7 eigenschappen van effectief leiderschap

Het is lastig om in het moment een andere bril op te zetten. Maar als het je lukt 
om achteraf anders te kijken, dan heb je nog steeds je keuzevrijheid vergroot. 
Kort samengevat kun je zeggen: een andere bril levert ander gedrag op. 
Het model Spel-Speler-Plaats
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Zoals in elk spel kun je over de verantwoordelijkheden van het spel lezen in de 
spelregels. Speel je dit spel met twee of zes spelers? Wat doet de bank? Welke re-
gels bewaakt deze? Welke stappen of fases kent het spel? Wat moeten de spelers 
doen op welke stap? In het opvoedingsspel is dit vaak een impliciet gegeven. Voor 
organisaties schrijven we meestal een ondernemingsplan om duidelijk te maken 
wat de structuur is en welke plaatsen er zijn, bijvoorbeeld die van de CEO of CFO. 

Als voetbalcoach neem je een andere plek in dan als voetbalspeler. Als docent 
heb je een andere plaats in het spel van lesgeven dan een student. Als leider 
creëer je plaatsen voor mensen in een bedrijf. Vanaf dat moment ben je geen 
uitvoerende speler meer, tenzij je ook die plaats nog inneemt en dan neem je 
feitelijk twee plaatsen in, met alle gevolgen van dien.

Organisaties leggen vaak veel nadruk op de component plaats. Zodra een organi-
satie wil verbeteren, lijkt alle energie te gaan naar het herinrichten van de plaats. 
Soms is dat zinnig, maar niet altijd vanzelfsprekend. Als het doel van het spel en 
de context niet zijn veranderd, is het maar de vraag of je veel moet veranderen 
aan de plaats. Dan is het zinniger om te onderzoeken waarom je eigenlijk wilt 
veranderen – waar het echt knelt bij de spelers.

Soms is het spel juist wel veranderd en wordt te lang gewacht met de aanpassing 
van de organisatorische structuur. In beide gevallen roept dit spanning op – iets 
dat vaak zichtbaar wordt in een hoger ziekteverzuim bij de werknemers van de 
organisatie, de spelers. 

Een van de grootste problemen in onze maatschappij en binnen organisaties is 
overigens dat we onze plaats doorgaans niet goed innemen. Het innemen van je 
plaats gaat namelijk over het nemen van verantwoordelijkheid voor die plaats. 
De gevolgen van niet ingenomen plaatsen kunnen we dagelijks ervaren. Voor-
beelden hiervan zijn zorgverleners die geen zorg verlenen, maar administratieve 
werkzaamheden doen. Leiders die zich met de uitvoering bemoeien. Coaches die 
hun eigen problemen op hun klanten projecteren. Het is nu eenmaal niet zo een-
voudig om de verantwoordelijkheid voor een plaats écht op je te nemen. 

Ieder mens speelt van nature graag zijn eigen spelletje. De meeste mensen spe-
len graag spelletjes die ze kennen, zoals het opvoedingsspel dat bekend is van 
het ouderlijk huis. We zijn van nature geneigd tot handhaving van bekende pa-
tronen. Is er geen gemeenschappelijk, verbindend doel, dan blijft iedereen zijn 
eigen spel spelen. Wie wel kans ziet om mensen te verbinden aan een gezamen-
lijk doel, ziet de hele organisatie opleven. Dan kan er weer een spel ontstaan en 
weten mensen weer ‘waarvoor ze het doen’. Een goed gedefinieerd spel helpt 
om te focussen. 

Als het spel niet helder is, dan noemen we dat vaak een gebrek aan visie. Dat 
creëert specifieke, maar bekende problemen in groepen, zoals pesten, jaloezie, 
machtsmisbruik en apathie. Stel je maar voor: als de spelers van een voetbalver-
eniging (onbewust) mikken op de derde helft en de leiding heeft het doel in-
middels gewijzigd naar het Nederlands kampioenschap, dan gaat er iets mis. Dit 
verschil in ambitie verklaart vaak vreemd en ondermijnend gedrag van spelers.
 

Welk spel speelt de mens? Yuval Noah Harari, auteur van ‘Sapiens: een kleine 
geschiedenis van de mensheid’  schrijft dat we verhalen nodig hebben en 
zelfs altijd in een verhaal moeten geloven om te overleven. Het is onze 
verbeeldingskracht die gezorgd heeft dat de mens succesvol en superieur is 
ten opzichte van andere dieren. Door de verbeeldingskracht aan te spreken, 
heeft de mens telkens groepen kunnen mobiliseren die grote problemen 
overwonnen. Helaas is dezelfde verbeeldingskracht ook vaak gebruikt om 
mensen voor ethisch onjuiste doelen in te zetten. Parallel aan de ontwik-
keling van verbeeldingskracht is daarom de ontwikkeling van ethisch besef 
essentieel.

Plaats
Van de Amerikaanse president Roosevelt is bekend dat hij elke avond naar de 
sterren keek. Niet alleen omdat hij ze zo fraai vond, maar om zich bewust te blijven 
van zijn plaats. Hij was de president van Amerika, een groot land in een belangrijke 
tijd en daarom wilde hij elke avond zijn kleinheid en nietigheid ervaren in vergelij-
king met de grootsheid van de sterren.

De plaats gaat over verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid komt voort uit 
de regels van het spel.

 Andere woorden voor de plaats  zijn:

 Wat Structuur Organisatie Inrichting

 Afspraken Procedures Rituelen Taken

 Verantwoordelijkheid Posities Reorganisatie Resultaat
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de regels van het professioneel voetbal gebruikt, zul je zevenjarige jongens en 
meisjes op een voor hen te groot veld heen en weer zien rennen met een veel 
te zware bal. Dan leren ze iets over frustratie en uithoudingvermogen, maar niet 
noodzakelijkerwijs over de lol van voetballen. Het doel van het spel komt dan 
niet overeen met de spelregels. 

Waaraan merk je dat er iets niet klopt tussen het doel en de spelregels? Dat komt 
altijd tot uiting in de speler, want dat is het enige levende element in de driehoek. 
In dit voorbeeld zijn de spelers elf kleine, heel hardwerkende kinderen. Als je de 
frictie oplost en de regels aanpast, dan kan het zijn dat deze elf spelers jarenlang 
veel plezier hebben. Laat je de frictie bestaan en de regels intact, dan zal het niet 
lang duren voordat de spelertjes een andere club of een andere hobby zoeken. 

Speler 
De speler is het laatste punt van de driehoek. Hier gaat het om de mensen in het spel. 

 Andere woorden voor de speler zijn:

 Functioneren Hoe Leiderschap Samenwerking
 
 Team Verrichten Onderstroom Persoonlijk

Waar zowel spel als plaats statisch zijn, is de speler het enige levende element in 
de driehoek. Voetbal wordt pas een spel als mensen werkelijk aan het spelen zijn. 
Als we bedenken dat we voetbal willen spelen, is er nog geen spel. Als we regels 
maken; lijnen markeren en vertellen dat er een spits en een doelman nodig zijn, 
is het spel nog steeds leeg. Pas als de spelers de plaats innemen van doelman en 
spits en wanneer een scheidsrechter het fluitsignaal geeft, dan komt het spel 
tot leven. 

Dit gedeelte van de driehoek zegt iets over het ‘hoe’ en is strikt individueel. Nie-
mand kan een plek zo innemen als jij dat doet. Het roept soms wel verlangen op: 
veel kinderen willen voetballen als Messi. Maar we weten allemaal dat er maar 
één van is. Messi is een inspirerend beeld. Ook in organisaties komt het voor. “We 
willen een nieuwe Julia”, zei een bedrijf laatst over een stagiaire. Dat klinkt heel 
vleiend voor de betreffende Julia, maar dat zal het bedrijf nooit lukken. De kwa-
liteiten van een stagiaire kunnen ze beschrijven, maar de invulling ervan (hoe) 
blijft altijd persoonlijk. 

Overigens betekent dat ook dat het niet zinvol is om mensen te vragen het an-
ders te doen dan zij het doen. Aan de nieuwe stagiaire vragen of ze het zoals 
Julia wil doen, maakt dat je háár kwaliteiten niet op waarde zult schatten. Veel 
energie in organisaties gaat hiermee verloren. 

Een bijzonder element van het model Spel-Speler-Plaats is het onderscheid tus-
sen plaats (verantwoordelijkheid) en speler (functioneren). We zijn zo gewend 

Voorbeeld: het voetbalspel
Nu we Spel en Plaats besproken hebben, leggen we het model uit aan de hand 
van een bekend voorbeeld: het spel voetbal.

Stel dat het doel van een nieuwe voetbalclub is om Nederlands kampioen te wor-
den. De spelregels die horen bij de competitie zijn door de KNVB vastgesteld en 
daaraan moet worden voldaan om überhaupt mee te mogen doen. De spelregels 
bepalen de plaats(en) van het spel. De spelregels zijn onder andere:

• het spel wordt binnen vier lijnen gespeeld; 
• op gras of kunstgras;
• er zijn twee doelen;
• er is 1 scheidsrechter en er zijn 2 lijnrechters;
• er zijn 11 spelers aan elke zijde waarvan 1 keeper;
• er is een coach die niet op het veld mag tijdens het spel en ga zo maar door. 

De plaatsen (posities) zijn in eerste instantie leeg. Pas als de spelers (mensen) 
met een bepaalde kwaliteit gevraagd worden deze in te nemen komt het spel tot 
leven. Voor elke wedstrijd selecteert de coach de beste spelers voor de betref-
fende plaatsen. Hoe de spelers op die plaats functioneren, is afhankelijk van vele 
factoren, zoals fysieke gesteldheid, relatie tot de medespelers en het persoonlij-
ke doel waarmee de plaats wordt ingenomen.

Het gezamenlijke doel van het spel is belangrijk. Voor het willen winnen van het 
Nederlands kampioenschap gelden andere spelregels (en plaatsen) dan bij het 
spel van jonge kinderen. Voor de F’jes moet je de spelregels aanpassen, omdat 
voor hun het doel is om liefde voor het spelletje voetbal te ontwikkelen. Als je 
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Jorinde doorzag zijn behoefte achter het voorstel van het ijs en ze wijzigde heel 
gracieus Peters doel. Ze vroeg aan Peter: “Zou je misschien voor mij een boek 
bij onze vrienden op willen halen? Ik heb het eigenlijk vanavond nog nodig ter 
voorbereiden van mijn les morgen. En misschien kun je dan op de terugweg ijsjes 
meenemen, voor na het eten.” 

Peters gezicht klaarde op. “Ja, natuurlijk doe ik dat!”
Op het eerste gezicht leek het een heel ander voorstel, maar Peter wist dat de 
wandeling naar vrienden ongeveer net zo lang was als een wandeling naar de 
ijscowinkel. Het was een rustig pad door een park. Het voldeed daarmee geheel 
aan zijn behoefte die eigenlijk meer over een rustige, eenzame wandeling ging 
dan over ijs. Door Jorindes verzoek om op de terugweg ijs mee te nemen als toe-
tje, waren zij en hun zoontje ook blij.
 
In eerste instantie speelden alle drie de spelers een ander spel. Peter werd zich 
daar pas van bewust toen zijn zoontje aanbood om mee te lopen. Toen kwam hij 
erachter dat hij liever alleen zou gaan. Peter is teleurgesteld want hij kan niet 
wandelen. Jorinde is ook teleurgesteld want ineens stond de gezonde maaltijd 
op het spel. De jongste was ook teleurgesteld want papa en mama wilden geen 
ijs halen. Een verlies-verlies situatie.

Zijn teleurgestelde gezicht hielp zijn vrouw om zijn spel te doorzien en het te 
combineren met haar eigen spelletje en dat van haar zoon. Door het doel te wij-
zigen, kwam het meer overeen met Peters bedoeling en zo stapten ze deze keer 
heel snel uit de impasse. Zo werd een verlies-verlies situatie getransformeerd tot 
een situatie die voor alle partijen uiteindelijk beter was.

’t Is maar hoe je het bekijkt 
Het is eerlijk om te zeggen dat het accepteren van de teleurstelling van de ander 
niet gemakkelijk is, maar wel noodzakelijk om een ander spel te kunnen spelen. 
Elke moeilijkheid die je in het leven tegenkomt kun je altijd plaatsen in de drie-
hoek Spel-Speler-Plaats. Wat je daaraan hebt? Wij mensen hebben keuzevrijheid. 
Vrijheid om een volgende keer een andere reactie te kiezen. Doordat je op het 
moment of achteraf analyseert, krijg je weer regie over je eigen handelen. Met 
dit model kun je blijven streven naar de dingen die voor jou van waarde zijn, ter-
wijl je in relatie blijft met anderen. Als je leert om meer dienstbaar te zijn aan 
jouw streven, neemt de zingeving in de organisatie waar jij bent, toe.

te zeggen: ‘ik ben manager’ of ‘ik ben adviseur’. Daarmee identificeren we ons 
als speler volledig met een plaats. Zodra er dan een wijziging in de structuur no-
dig is of er andere competenties worden gevraagd voor die plaats, voelen we 
ons persoonlijk afgewezen, terwijl die wijziging werkelijk niets met jou of mij te 
maken heeft, maar enkel met de plaats. Het onderscheiden van plaats en speler 
vergroot onze keuzevrijheid, doordat we bijvoorbeeld makkelijker kunnen mee-
bewegen met veranderingen. Het kijken vanuit dit model zorgt dus voor een gro-
tere wendbaarheid van de organisatie.

Voorbeeld: het kopen van een ijsje
In dit voorbeeld nemen we je mee naar een thuissituatie van een gezin dat be-
kend is met spel- speler – plaats en dat actief inzet:

Op een warme zomermiddag zat Peter in zijn tuin en terwijl hij daar zo zat, kreeg 
hij zin in een ijsje van de Italiaan, 10 minuten wandelen van zijn huis. Het idee 
was zo verleidelijk dat hij ervoor opstond uit zijn luie stoel en naar binnenliep, op 
zoek naar zijn vrouw Jorinde. Die stond in de keuken. 

“Ik heb zo’n zin in een ijsje van de Italiaan”, zei Peter, “zal ik even ijsjes halen?” 
“O nee”, zuchtte Jorinde. “Ik ben net begonnen met koken!” 

Intussen had de jongste van de kinderen zijn woorden ook opgevangen en kwam 
de keuken binnenrennen: “Papa, ik wil wel mee, ik wil ook een ijsje!” Met opgeto-
gen blik trok hij Peter aan zijn hand naar buiten, in de richting van de ijscowinkel. 

Peter voelde zich in een ongemakkelijke positie: in zijn idee (spel) van het ijs ha-
len had hij geen rekening gehouden met zijn vrouw en kind, die andere plannen 
bleken te hebben. Want hun zoontje hield niet van warm avondeten en heel veel 
van ijs. Als hij nu ijs zou eten, zou hij beslist geen avondeten meer willen, iets wat 
hij natuurlijk geen probleem vond, maar Peter en zijn vrouw dachten daar anders 
over. Het spel bleek voor iedereen een ander spel, grotendeels onbewust. 
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Wil je ook de rest van het hoofdstuk en het verdere boek hierover lezen? 
Mail dan naar admin@dimensiesvangroei.nl en we sturen je een bericht, 
zodra we het boek gaan publiceren.

i Sinek, S. (2011). Start with Why (1ste editie). London: Penguin Books Ltd.

ii Harari, Y. N. (2018). Sapiens (35ste editie). Amsterdam: Thomas Rap.
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