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RELATIEGEBONDEN
Je vervult een rol ten opzichte van elkaar als ouder-kind, baas-medewerker, 
coach-speler, hulpvrager-mantelzorger enzovoort. 
Ook overheid en inwoners staan in wisselende relaties tot elkaar:

SYSTEEMGEBONDEN 
Je hebt een plek, een positie in het gezin, de groep, de organisatie waar je bij 
hoort. Het maakt uit of je de oudste of jongste bent in een gezin, of je al jaren 
ergens werkt of start als trainee. Welke rollen worden van je verwacht? 
Wat is – impliciet – toegestaan?

“Organisaties bestaan uit groepen mensen. Of antropologisch gezegd: 
uit allerlei tribes, elk met een eigen stamhoofd, eigen rituelen en 
spelregels.“

Bron: De corporate tribe, organisatielessen uit de antropologie, Danielle Braun & Jitske Kramer

PERSOONSGEBONDEN
Je hebt een rol waarmee je je persoonlijk het meest verbonden voelt. 
Bijvoorbeeld: aanvoerder, harmoniezoeker, onderhandelaar, waarnemer, volger. 
Ook anderen kunnen jou een rol toebedelen.

“Als mensen elkaar rollen toebedelen is het belangrijk dat ze op 
dezelfde golflengte zitten. Want een rol opdringen werkt altijd 
averechts.” 

“Een rol is een specifiek gedragspatroon wat van 
iemand in een bepaalde situatie wordt verwacht.”

Reële verwachtingen
In onze werkpraktijk ervaren we 
hoe relevant het is om het expliciet 
te hebben over iedere rol. Om 
reële verwachtingen te scheppen. 
En resultaten te kunnen boeken 
waar de samenleving profi jt van 
heeft. Dat is met name belangrijk 
omdat de verhoudingen tussen 
overheid en samenleving continu 
veranderen. 

Andere verhouding overheid-
samenleving
De overheid doet een appel op ‘de 
burger’ om verantwoordelijkheid 
te dragen voor de gemeenschap 
en de leefomgeving. Vanuit het 
sociaal domein is de oproep om 
alert te zijn op het welbevinden van 
naasten en buurtbewoners. Om de 
eigen kracht te benutten en die van 
elkaar en niet alles van instanties 
te verwachten. Vanuit het fysieke 

domein is de nieuwe Omgevingswet 
een vliegwiel om samen te bepalen 
hoe de leefomgeving eruit komt te 
zien met oog voor generaties na 
ons. Gezondheid is de verbindende 
schakel tussen fysiek en sociaal. Een 
leefomgeving die uitnodigt om elkaar 
te ontmoeten, te genieten van de 
natuur, te spelen en te sporten. 

Andersom doet ‘de burger’ een appel 
op de overheid om initiatieven uit 

de samenleving mogelijk te maken. 
Door er ruimte voor te creëren, 
belemmeringen op te heffen, de rek 
in de regels op te zoeken. Inwoners 
zijn kenners van hun eigen buurt en 
willen daar invloed op uitoefenen.

Het veranderende samenspel is een 
leerschool om uit te vinden hoe 
het werkt in verschillende rollen. 
7Zebra’s gebruikt daar allerlei 
werkmateriaal bij. 
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EEN SELECTIE VAN PRAATPLATEN VIND JE IN DEZE MAP

FUNCTIEGEBONDEN
Je hebt een formele rol die past bij je taken en verantwoordelijkheden: 
adviseur, leidinggevende, inspecteur, controller… Er zijn talloze 
functiebenamingen. De concrete terugkerende activiteiten binnen je 
functie noem je jouw functiegebonden rol.

“Een rol kun je zien als een verzameling werkzaamheden met 
een logische samenhang. Het gaat om concrete terugkerende 
activiteiten, die de verantwoordelijkheden van een rol aangeven. 
Rollen zijn dus vaak veel concreter dan functies.”

IN GESPREK OVER ROLLEN

We staan er heel vaak niet zo nadrukkelijk bij stil. Maar we bewegen ons in 
allerlei werelden waarin we ons tot elkaar verhouden in verschillende rollen. 
Ga voor jezelf maar na welke rollen je allemaal vervult. Privé en zakelijk. 


