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DE DRAMA-DRIEHOEK 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         beschuldigend 

     AANKLAGER     REDDER     
         arrogant 
             hulpelooshoudende  
         irritant 
     beschuldigend 
     verwijtend    meelijwekkend 

 
         

SLACHTOFFER 

Nu heb ik je ........... 

Als jij/de wereld anders was......... 

Ik heb je gewaarschuwd........ 

Als je niet doet, wat ik zeg....... 

Aan jou heb ik ook niks..... 

Je bent een slechte mentor...... 

Ik probeer je alleen maar te helpen..... 

Bij de psycholoog.............. 

Waarom doe je niet.............. 

Wat moest je zonder mij...... 

Het is in je eigen belang...... 

Laat mij het maar doen...... 

Ik weet niet / kan niet / snap niet .... 

Het is zo moeilijk............. 

Arme ik............... 

Raden maar........................... 

Ja, maar................... 

Schop me................. 

Zeurpiet.......... 

Stank voor dank...... 

De Redder: 

 ziet zichzelf als o.k., de 

ander als niet o.k. 

 ziet het Slachtoffer als 

hulpeloos 

 geeft zichzelf het recht of 

de plicht te helpen zonder 

dat het slachtoffer zichzelf 

helpt 

 geeft hulp waardoor de 

ander afhankelijk blijft 

 overschat zichzelf en 

onderschat het slachtoffer 

De Aanklager: 

 ziet zichzelf als o.k., de 

ander als niet o.k. 

 geeft zichzelf het recht 

of de plicht de ander te 

beschuldigen of te 

verwijten 

 is kwaad zonder 

positieve wens tot 

verandering 

Het Slachtoffer: 

 Ziet zichzelf als niet o.k., de ander als 

o.k. 

 Klaagt zonder verantwoordelijkheid te 

nemen 

 Houdt zich onnodig afhankelijk 

 Onderschat zichzelf en overschat de 

ander 
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Wat is de winst? 
 
 

Voor de aanklager: 
- Hem of haar treft geen blaam 
- Hij of zij is niet verantwoordelijk 
- Hij of zij voelt zich beter dan de ander 
- Hij of zij houdt de ander op afstand 

 

Voor de redder: 
- Hij of zij maakt zichzelf belangrijk 
- Hij of zij maakt anderen afhankelijk 
- Hij of zij hoeft niet bij zichzelf te leven (hoeft geen aandacht aan zichzelf te geven) 
- Hij of zij kan laten zien hoe goed hij of zij is (kan waardering krijgen) 

 

Voor het slachtoffer: 
- Hij of zij hoeft niet na te denken 
- Hij of zij hoeft niet te kiezen 
- Hij of zij heeft geen verantwoordelijkheid 
- Er wordt voor hem of haar gezorgd 

 
 


